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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ6Α 1051527/ΕΞ 2011 (1)
Ανάθεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των 

παρ.2 και 3 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄247) 
σε συνδυασμό με την παρ. 12γ του άρθρου 49 του 
Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στε−
λέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄66) 
στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 12 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 «Κα−

ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄66).

β) Του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Α΄247), όπως ισχύει.

γ) Το αριθμ. οικ 2/26975/0094/28−3−2011 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
από την Ε.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής.

δ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄247), 
σε συνδυασμό με την παρ. 12γ του άρθρου 49 του 
Ν. 3943/2011 (Α΄66) θα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Ηλίας Πεντάζος, μέχρι την 
επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Δι−
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι−
κονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ö 
(2)

 Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρ−
ξης της παραγωγής λειτουργίας επένδυσης της εται−
ρείας «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ− ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» 
με δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14608/ΥΠΕ/5/00170/Ν. 3299/04/1.4.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του 
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση −οριστικοποί−
ηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.» που 
αναφέρεται στην ίδρυση μικρού υδροηλεκτρικού έργου 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τους εξής 
όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα−
τομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα τριών ευρώ (2.074.263,00€).

(β) Η Ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο 
ευρώ (531.132,00€) που αποτελεί ποσοστό 25,60% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν 
τριάντα ένα ευρώ (1.037.131,00 €) που αποτελεί ποσοστό 
50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (506.000,00€) 
που αποτελεί ποσοστό 24,40% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 10.3.2010.
(στ) Δεν πιστοποιούνται θέσεις εργασίας.
(ζ) Την από 24/02/2011 (Πρακτικό 559) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους πεντακοσί−
ων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα ευρώ 
(531.131,00€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Ö 
(3)

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» με δ.τ. «CRETA 
STAR», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14698/ΥΠΕ/4/00533/Ν. 3299/04/4.4.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας & Ναυτιλίας (άρθ. 7, παρ. 11, 12, εδάφ. β΄ του 
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» με δ.τ. «CRETA 
STAR» που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας 5* στη θέση Κρυοπηγή του Δήμου Κασσάνδρας 
του Νομού Χαλκιδικής, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων 
εκατόν ενενήντα χιλιάδων (11.190.000) Ευρώ.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων 
(3.058.500) Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 27,34% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων 
(3.357.000) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδο−
μήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.774.500) Ευρώ 
που αποτελεί ποσοστό 42,66% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Την πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης 282 ερ−
γαζομένων (297,75 ΕΜΕ) έναντι 272 εργαζομένων (175,6 
ΕΜΕ) που προβλέπονταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Την από 10.2.2011 (Πρακτικό 557) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομ−
μυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
(1.765.500) Ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Ö 
(4)

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «PREPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με δ.τ. «PREPAC A.E.B.E.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14641/ΥΠΕ/4/00857/Ε/Ν. 3299/1.4.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ.11,12 εδάφιο β του 
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «PREPAC 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με δ.τ. «PREPAC A.E.B.E.», 
με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσί−
ων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 
και τεσσάρων λεπτών (870.648,04€), που διακρίνεται, 
σε συμβατική επένδυση ποσού οκτακοσίων τριάντα έξι 
χιλιάδων ευρώ 836.000,00€ και σε επένδυση με χρημα−
τοδοτική σύμβαση ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
34.648.04€.

(β) Η Ίδια συμμετοχή στη συμβατική επένδυση ανέρ−
χεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων 
τριάντα ευρώ (231.030) € που αποτελεί σε ποσοστό το 
27,64% του συνολικού κόστους της συμβατικής επέν−
δυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης στη συμβατική επέν−
δυση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (292.600) € που αποτελεί σε 
ποσοστό το 35,00% του συνολικού κόστους της συμ−
βατικής επένδυσης.

(δ) Το ύψος του Τραπεζικού δανείου στη συμβατική 
επένδυση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα 

χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (312.370) € που 
αποτελεί σε ποσοστό το 37,36% του συνολικού κόστους 
της συμβατικής επένδυσης.

(ε) Το ύψος της επιδότησης της επένδυσης με χρη−
ματοδοτική μίσθωση ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ (12.126€).

(στ) Πιστοποιήθηκαν 33 θέσεις εργασίας που αντι−
στοιχούν σε (30,71 ΕΜΕ) έναντι 37 θέσεων (27 ΕΜΕ) που 
προβλεπόταν στην απόφαση υπαγωγής.

ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 12.5.2008.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους (155.938 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Ö 

(5)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Κ. ΚΑ−
ΡΑΒΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΝΟΜΕΑΣ», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14644/ΥΠΕ/4/00178/Ε/Ν.3299/1.4.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του 
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίη−
ση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της εταιρείας «Σ.Κ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΝΟΜΕΑΣ», με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτα−
κοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ (886.846,00€).

(β) Η Ίδια συμμετοχή στην επένδυση ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσί−
ων πενήντα ευρώ (291.450) € που αποτελεί σε ποσοστό 
το 32,86% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης στην επένδυση ανέρχε−
ται στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (310.396) € που αποτελεί σε ποσοστό 
το 35,00% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

(δ) Το ύψος του Τραπεζικού δανείου στην επένδυση 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χι−
λιάδων ευρώ (285.000) € που αποτελεί σε ποσοστό το 
32,14% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

(ε) Πιστοποιήθηκαν 12 θέσεις εργασίας που αντιστοι−
χούν σε (12 ΕΜΕ) έναντι (8 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην 
Απόφαση υπαγωγής.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 10.11.2008.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους (168.086 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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   (6)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕ−

ΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ −ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ 
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. 59609/ΥΠΕ/5/02143/Ε/Ν. 3299/2004/ 
27.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΙ−
ΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ −ΤΕΧΝΙΚΗ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου στο Δήμο 
Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας, συνολικής επιχορη−
γούμενης δαπάνης δέκα εννέα εκατομμυρίων τετρακο−
σίων χιλιάδων (19.400.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης επτά εκατομμυρίων επτακοσίων 
εξήντα χιλιάδων (7.760.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση 
απασχόλησης (1 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Ö 
(7)

 Υπαγωγή επένδυσης της ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΥΝΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 59616/ΥΠΕ/5/01281/Ε/Ν. 3299/2004/ 
27.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΥ−
ΝΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την ενίσχυση επένδυσής της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση δύο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ηλιακή ενέργεια − δύο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
των 99 KW, το καθένα, θέσεις: 1) «Πέτρα» του Δ.Δ. Βαρ−
θολομιού − εκτός Αναδασμού του Δήμου Βαρθολομιού 
και 2) «ΚΑΤΣΙΒΕΡΙ» του Δ.Δ. Βαρθολομιού − Τμήμα 894.2, 
του Δήμου Βαρθολομιού, του Νομού Ηλείας, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης εξακοσίων χιλιάδων (600.000) €, 
με ποσοστό επιχορήγησης (40%) δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 9.12.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Ö 
 Αριθμ. Φ. 124/49/153075/Β2 (8)

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 
Νικολάου Καραμούζη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ.9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16.7.82 

τ.Α΄) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/14.3.89 
τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 
159/21.9.92 τ.Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28.6.02 
τ.Α΄).

ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/23.10.97 
τ.Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 
2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20.3.07 τ.Α΄).

2. Την από 16−06−2010 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Παν/μίου Πειραιώς.

3. Την από 10−11 −2010 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−
του.

4. Την από 22−04−2010 αίτηση για χορήγηση άδειας 
κατοχής Β΄ θέσης του Νικολάου Καραμούζη του Βα−
σιλείου.

5. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−10 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορισμός Αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 1/8−1−10 τ.Β΄).

6. Το υπ’ αριθμ. 20104285/1−12−2010 έγγραφο του Παν/
μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Νικόλαο Καραμούζη του 
Βασιλείου, Καθηγητή μερικής απασχόλησης του Τμή−
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Παν/μίου Πειραιώς, προκειμένου να κατέχει και τη 
θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου στον 
Όμιλο Eurobannk EFG για το ακαδ. έτος 2010 − 2011 
(1.9.2010 − 31.8.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 22686 (9)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Εφετείου Πειραιώς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−

ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄35), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α’ του ν. 2812/2000 
(Α΄67).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98).

2. Τη με αριθμό 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (Β΄ 842).

3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Πειραιώς.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Πειραιώς, όπως διαμορφώθηκε με τη με 
αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου 
Πειραιώς, η οποία έχει ως εξής:

«Συγκροτεί «ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» (8° Τμήμα) στο 
Εφετείο Πειραιώς, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο: 

1) Τη μισθοδοσία των δικαστών. 2) Την τήρηση μητρώ−
ου μισθοδοσίας, την ενημέρωσή του με τις υπηρεσιακές 
και οικογενειακές τους μεταβολές για τη χορήγηση επι−
δομάτων, τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων. 
3) Τη χορήγηση πιστοποιητικών ως προς τις αποδοχές. 
4) Τη σύνταξη κάθε χρόνο των βεβαιώσεων αποδοχών 
για την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήμα−
τος προσωπικού. 5) Τη σύνταξη των καταστάσεων και 
λοιπών δικαιολογητικών για αποζημίωση εκτός έδρας, 
υπερωριακή αποζημίωση. 6) Τη μέριμνα για τη φύλαξη, 
συντήρηση και τον καθαρισμό του δικαστικού μεγάρου. 
7) Τη διαδικασία εγκρίσεως πιστώσεων πάσης φύσεως 
προμηθειών και επισκευών, τη σύνταξη και υποβολή των 
σχετικών δικαιολογητικών, διενέργεια μειοδοτικών κλπ 
διαγωνισμών του Εφετείου και του δικαστικού μεγάρου, 
τη συντήρηση (κονδύλιο επισκευών), τον καθαρισμό και 
τη φύλαξη του δικαστικού μεγάρου Πειραιώς. 8) Τη δια−
χείριση των πάγιων και έκτακτων πιστώσεων θέρμανσης 
γραφικών και ειδών καθαριότητας του Εφετείου. 9) Την 
τήρηση του βιβλίου επίπλων και σκευών, ως και του 
βιβλίου υλικών. 10) Τη μέριμνα για τη βιβλιοδέτηση των 
πάσης φύσεως αποφάσεων του Εφετείου, Ολομελειών, 
Συμβουλίων, πράξεων, νομικών βιβλίων, ΦΕΚ. 11) Τη μέ−
ριμνα για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημά−
των του Εφετείου. Και 12) Κάθε άλλη εργασία από τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 3900/2010, 
οι οποίες δεν αναφέρονται στους παραπάνω 1 έως και 
11 αριθμούς εργασιών. Η στελέχωση του παραπάνω 
τμήματος πρέπει να γίνει από πέντε (5) δικαστικούς 
υπαλλήλους του Εφετείου Πειραιώς».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πει−
ραιά στις 24 Φεβρουαρίου 2011.
  Η Διευθύνουσα το Εφετείο Η Γραμματέας
 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 3511.1/02/2011 (10)
Παράταση ισχύος της αριθ. 3511.1/7/28−04−2006 (Β΄ 611) 

απόφασης YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώ−
ματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2743/1999 «Πλοία 

Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 του Π.Δ. 127/2010 (Α΄ 214).
3. Την αριθ. 3511.1/8/2003/21−04−2003 (Β΄ 573) Απόφαση 

Υ.Ε.Ν. «Καθορισμός Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγ−

γελματικών Πλοίων Αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 3511.1/7/28−04−2006 απόφαση Υ.Ε.Ν. (Β΄611).

4. Την ανάγκη ασφαλούς δραστηριοποίησης των πλοί−
ων από άποψη στελέχωσης.

5. Την αριθ. 95 ΛΡ−2011/10−02−2011 αίτηση της Ένωσης 
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού «ΕΠΕΣΤ».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ. 3511.1/7/28−04−2006 (Β΄ 
611) απόφασης YEN με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. 
3511.1/8/2003/21−04−2003 (Β΄ 573) όμοια, περί Καθορισμού 
Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων 
Αναψυχής, έως και την 30η Απριλίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. 669/29475 (11)
Λύση της αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−

μοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων 
του πρώην Δήμου Τρικκαίων (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010).

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.A΄/27−12−2010).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95 σε συν−
δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/2006).

4) Την υπ’ αριθμ. 10819/22−2−2007 εγκύκλιο 16 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επι−
χειρήσεων ΟΤΑ.

5) Την υπ’ αριθμ. 71245/77/19−12−2007 εγκύκλιο 77 του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι−
σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις».

6) Τις αριθμ. οικ.4569/εγκ. 11/27−1−2011 και οικ.9104/εγκ. 
24/24−2−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης με θέμα «Θέ−
ματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώ−
πων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων» και 
«Διευκρινίσεις για αρμοδιότητες ΝΠΔΔ και κοινωφελούς 
επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συγχώνευσης» αντίστοιχα.

7) Τη γνωμοδότηση με αριθμό 39/2011 του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (αριθμ. οικ. 9373/25−2−2011) 
αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του 
Π.Δ. 410/1995.

8) Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νομικών προσώ−
πων και των επιχειρήσεων των Δήμων, που εξέδωσε το 
ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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9) Την υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).

10) Την υπ’ αριθμ. 13932/5−11−1999 (ΦΕΚ 2045/22−11−1999 
τ.Β΄) απόφαση του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Διοίκησης Ν. Τρικάλων περί σύστασης αμιγούς επιχεί−
ρησης στο Δήμο Τρικκαίων με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου 
Τρικκαίων (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ).

11) Την υπ’ αριθμ. 136/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων περί λύσης και εκ−
καθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών 
και Τεχνικών Έργων Δήμου Τρικκαίων (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ.), κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 3852/2010.

12) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τη λύση και εκκαθάριση της αμιγούς επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρησης Κατασκευών και 
Τεχνικών Έργων Δήμου Τρικκαίων» (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 31 Μαρτίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

    Ö 
 Αριθμ. 1148 (12)

Τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Δράμας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 225 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

Β) Του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης».

Γ) των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/
Α/1980).

2) Τις αριθμ. 4569/εγκ.11/27−1−2011 και 74895/εγκ. 60/ 
30.12.2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3) Το αριθμ. 128/1982 Π.Δ/γμα περί σύστασης στο Δήμο 
Δράμας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευ−
σης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/τ.Α΄/24−2−1982, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4) Την αριθμ. 78/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δράμας, αναφορικά με τροποποίηση της συστατι−
κής πράξης της ΔΕΥΑ Δράμας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι είναι νόμιμη η αριθμ. 78/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη της Δημοτικής Επι−

χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης, ως προς την παρ. 
4, ως εξής:

«Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι−
κητική περιφέρεια του Δήμου Δράμας, όπως ορίζεται 
με το Ν. 3852/2010».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δράμας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 15 Μαρτίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 

   Αριθμ. Δ.Δ οικ. 800 (13)
Παροχή εξουσιοδότησηε υπογραφής υπαλλήλων «Με 

εντολή Περιφερειάρχη» της Επισημείωσης της Σύμ−
βασης της Χάγης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιγ και 186 

παρ. ιι περ. Θ12 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

− Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 144/2010 «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010).

− Το αριθμ. 5325/2.1.2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης με θέμα «χορήγηση της Επισημείωσης της 
Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της 
επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το 
Ν. 3852/2010», αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Περι−
φερειακής Ενότητας Ξάνθης που υπηρετούν στο Τμήμα 
Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού να 
χορηγούν και να υπογράφουν με την ένδειξη Με Εντολή 
Περιφερειάρχη (Μ.Ε.Π.) τις Επισημειώσεις της Σύμβασης 
της Χάγης και να τηρούν το σχετικό βιβλίο σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία:

− Φελεκίδου Μαριγώ του Αριστείδη, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, με αναπληρώ−
τριες τις:

− Ευθυμίου Βασιλεία του Στυλιανού, του κλάδου ΔΕ 
Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄ και

− Τουλουμίδου Κωνσταντίνα του Γεωργίου, του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Κομοτηνή, 28 Μαρτίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
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   (14)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Ζαχοπούλου Ελευθερία του Γε−
ωργίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 451/15−03−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. Δ. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), 
του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 
(Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθμ.17 του 
Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην Ζαχοπούλου Ελευ−
θερία του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (Καλαβρύτων 38− 
Χαιδάρι), άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

 (15)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Κουράση Μαρία − Δάφνη του Γε−
ωργίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 683/15−03−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. Δ. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), 
του Π.Δ. 93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 
(Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθμ.17 του 
Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην Κουράση Μαρία−
Δάφνη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (Καλαβρύτων 
38− Χαιδάρι), άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί−
σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(16)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Λινάρδου Σπυριδούλα του Δημη−
τρίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 4293/15−03−2011 απόφαση του Περι−

φερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. Δ. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), 
του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 
(Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθμ.17 του 
Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην Λινάρδου Σπυρι−
δούλα του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Καλαβρύτων 
38− Χαιδάρι), άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί−
σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(17)
 Στην υπ’ αριθμ. Φ. 119136/2254/24−2−2011 απόφαση 

της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
342/4.3.2011 (τ.Β΄), διορθώνεται η ημερομηνία δημοσίευ−
σης της απόφασης, από το εσφαλμένο: «24−2−2012» στο 
ορθό: «24−2−2011».

 (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης)

Ö     

(18)
   Στην αριθμ. 11503/9−12−2010 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά 
«Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/
στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Σικυ−
ωνίων» και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2072/τ.Β/31−12−2010 
γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) από το εσφαλμένο: «ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑ−
ΣΙΟΣ», στο ορθό: ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

β) από το εσφαλμένο: «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΝΕΟΦΥΤΑ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΣ», στο ορθό: «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΝΕΟΦΥΤΑ ΝΙΚΟΣ»

γ) από το εσφαλμένο: «ΠΑΠΑΜΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΣ», στο ορθό: «ΠΑΓΙΑΜΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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