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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ. 1186 (1)
  Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται 

στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσε−
ων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτωσης A΄ της παραγράφου 

6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180A΄).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 2238/1994.
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του 

ν. 2238/1994.
δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 

1603Β΄/11.7.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονό−
μου».

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του 
άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα 
έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) 
ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές 
εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμέ−
νες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμε−
νου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 
ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των 
πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 
2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη 
συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προα−
ναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για 
δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις.

2. Οι ως άνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια που 
αναφέρονται πιο πάνω για τουλάχιστον τρείς (3) συνε−
χόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται 
ως Μεγάλες Επιχειρήσεις.

3. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και 
τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυ−
τών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για 
την επιβολή του φόρου των επιχειρήσεων που τηρούν 
τα πιο πάνω κριτήρια, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    (2)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΗΦΑΚΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΞΥ−

ΛΕΙΑ» ατις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37593/ΥΠΕ/5/04014/Ε/Ν. 3299/2004/01−
09−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04, της εταιρείας «ΣΗΦΑΚΗΣ Ο.Ε.» 

με δ.τ. «ΞΥΛΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) (631.1 & 631.2 Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 2003), στην θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» που βρίσκεται στον 
Δήμο Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου, της Περιφέρειας 
Κρήτης, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριών εκα−
τομμυρίων διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (3.231.838,19€) 
και επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα 
χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα εννέα 
λεπτών (1.260.416,89€), ήτοι ποσοστού 39,00%. 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες 
θέσεις απασχόλησης (8,00 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 14−4−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    (3)
Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε.» 

στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37591/ΥΠΕ/5/03011/Ε/Ν. 3299/2004/01−
09−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04, της υπό σύσταση εταιρείας 
«ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση κλειστού 
σταθμού αυτοκινήτων 171 θέσεων (6321 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ−
03) στην Πτολεμα[δα, στο Δήμο Εορδαίας, στον Νομό 
Κοζάνης, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων εξα−
κοσίων χιλιάδων ευρώ (3.600.000,00€) και επιχορήγησης 
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00€) 
ευρώ, ήτοι ποσοστού 50,00%. Το ποσό αυτό της επιχο−
ρήγησης συνάγεται από το ποσό του ενός εκατομμυ−
ρίου επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(1.782.500,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 50,00%, που αναλο−
γεί στην αρχική επένδυση και το ποσό των δεκαεπτά 
χιλιάδων πεντακοσίων (17.500,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 
50,00%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμ−
βούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες 
θέσεις απασχόλησης (7,00 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    (4)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ ΕΡΙΝΕΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37587/ΥΠΕ/5/03760/Ε/Ν. 3299/2004/01−
09−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
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στικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04, της εταιρείας «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ 
ΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.», που 
αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΗΕ) (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ−03) στον 
Δήμο Πατρέων, στον Νομό Αχαΐας, συνολικής δαπάνης 
σαράντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (41.820.000,00€) και επιχορήγησης δεκαέξι εκατομ−
μυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (16.728.000,000) 
ευρώ, ήτοι ποσοστού 40,00%. Το ποσό αυτό της επιχορή−
γησης συνάγεται από το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρί−
ων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (16.664.000,00) 
ευρώ, ήτοι ποσοστό 40,00%, που αναλογεί στην αρχική 
επένδυση και το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
(64.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40,00%, που αναλογεί 
στις δαπάνες μελετών και συμβούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις απασχόλησης (5,00 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 07−04−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    (5)
Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ & 

ΣΙΑ ΑΞΤΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37585/ΥΠΕ/5/03694/Ε/Ν. 3299/2004/01−
09−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04, της υπό σύσταση εταιρείας «Φ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΞΤΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, (5511 Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 2003), στη θέση «ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ» που βρίσκεται στον 
Δήμο Χανίων, του Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρή−
της, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δεκατεσσάρων 
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.800.000,00) 
και επιχορήγησης τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων (4.600.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 31,081%.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα δύο (42) 
νέες θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 32,00 
Ε.Μ.Ε. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 07−04−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F     
 (6)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΟΛΑΡΙΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΥΣΤΗ−

ΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΣΟ−
ΛΑΡΙΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37589/ΥΠΕ/5/01976/Ε/Ν. 3299/2004/01−

09−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡΙΣ 
ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, ισχύος 993,00 KW (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) 
στον Δήμο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, συνολικής δαπάνης 
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000,00) 
ευρώ και επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου τετρακοσί−
ων σαράντα χιλιάδων (1.440.000) ευρώ, ήτοι ποσοστού 
40,00%.

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι 
χιλιάδων (1.436.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40,00%, 
που αναλογεί στην αρχική επένδυση και το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 
40,00%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμ−
βούλων.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

    (7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ − Γ. 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37533/ΥΠΕ/5/02004/Ε/Ν. 3299/2004/1−
9−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Π. 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ − Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ο.Ε» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημι−
ουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής 
ισχύος 149,70 KW, που βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΩ ΖΑ−
ΛΙΑΡΙ, του Δήμου ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, του Νομού ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ, συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(450.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, 
ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(180.000,00 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί 1 (μία) θέση απα−
σχόλησης που αντιστοιχεί σε 0,2 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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    (8)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΒΑ−

ΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37233/ΥΠΕ/5/01813/Ε/Ν. 3299/2004/30−
8−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΠΕΚΕΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε−
ώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), 
ονομαστικής ισχύος 98,68 KW, στην Κτηματική Περι−
φέρεια ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, του Νομού 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού 
διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι 
ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (297.616,19 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, 
ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων σαρά−
ντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (119.046,48 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 23/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

    (9)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΝΙΚΟΣ Χ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ & 

ΣΙΑ I.E.» με δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37602/ΥΠΕ/5/02060/Ε/Ν. 3299/2004/01−
09−2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
της επιχείρησης «ΝΙΚΟΣ Χ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
κατασκευή τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 80 
KW έκαστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) α) στη θέση «Ξεροκάμπια» 
(Ι) του Δ.Δ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου του Νομού 
Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, β) στη θέση «Ξερο−
κάμπια» (II) του Δ.Δ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου του 
Νομού Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, και γ) στη 
θέση «Κερατοκεφάλι» του Δ.Δ.

Αγίας Γαλήνης του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Νομού 
Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής δαπάνης 
οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες είκοσι τέσσερεις 
χιλιάδες ευρώ (324.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 07/04/2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 01 − 09 − 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθανάσιος Μωραΐτης

F

    (10)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ENERGEN ΠΑΡΑΓΩ−

ΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37417/ΥΠΕ/5/01685/Ε/Ν. 3299/2004/31−
08−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ENERGEN 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης 
που αναφέρεται στην ίδρυση δύο μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημι−
ουργία φωτοβολταϊκών σταθμών), ονομαστικής ισχύος 
99,36 KW εκάστη, στη Θέση Ποδοχώρι που βρίσκεται 
στο Δήμο Ορφανού, του Νομού «Καβάλας», συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού εξακοσίων χιλιάδων 
(600.000) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρ−
χεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης 
επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης διακόσιες σα−
ράντα χιλιάδες ευρώ (240.000 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση ερ−
γασίας εποχιακής απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

    (11)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΠΡΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 

στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 60.660/ΥΠΕ/5/01277/Ε/Ν. 3299/04/
29/12/2010, απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΜΠΡΑ−
ΒΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού (Κ.Α 
ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 99,00 Kw, στη 
θέση ΜΕΛΙΟΣ, Δ.Δ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ, του Νομού «ΗΛΕΙ−
ΑΣ», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00 €).
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Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 9/12/2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    (12)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι.−

ΟΦΙΔΗΣ Α. ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 37429/ΥΠΕ/5/01686/Ε/Ν.3299/2004/ 
31−08−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΑ−
ΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι.−ΟΦΙΔΗΣ Α. ΟΕ» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης 
που αναφέρεται στην ίδρυση μίας μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημι−
ουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 
98,67 KW, στη Θέση Σπαθάκου Λάκκος, στο Δ.Δ. Άνω 
Ιωάννη, του Δήμου «Κατερίνης», του Νομού «Πιερίας», 
της Περιφέρειας «Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης ποσού τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή, ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοση χιλιάδες ευρώ 
(120.000 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση ερ−
γασίας μερικής απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17/03/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

    Αριθμ. 15490/92758 (13)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε υπαλλήλους

του Δήμου Ελασσόνας

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 2 παρ.1 και 6, 280 παρ. 1 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

Β) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών 
πράξεων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1976) όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/95) και το άρθρο 
14 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997).

2. Την υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση 
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 

συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 
1984/τ.Β΄/22−12−2010).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των ληξιαρ−
χικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010» (Εγκύκλιος 65).

4. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2990/18604/2011 απόφαση μας σχετικά 
με τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ385/τ.Β΄/2011).

6. Τις υπ’ αριθμ. 1454/2011 και 1455/2011 αποφάσεις 
του Δημάρχου Ελασσόνας με τις οποίες προτείνεται 
η ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε υπαλλήλους του 
Δήμου Ελασσόνας. 

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχων στους 
παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας Νομού 
Λάρισας:

1. Τον υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Κώτσιο Αθανά−
σιο Βαΐου του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄ από 
18−7−2011, για τη Δημοτική Ενότητα Τσαριτσάνης.

2. Τον υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Μήσιο Ιωάννη 
του Δημητρίου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό A΄ 
από 1−8−2011, για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Αυγούστου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 102 /12−07−2011 (14)
Διάλυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της πρώ−

ην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με την επω−
νυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Λέσβου» και συντομογραφικά Α.Ε.Ν.Α.Λ.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 199 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Τη διάλυση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με την 
επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Λέσβου» και συντομογραφικά «Α.Ε.Ν.Α.Λ.» σύμ−
φωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ σύστασης 572/Β/11−07−1997).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη 31 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθ. 2923 (15)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις 

απογευματινές ώρες μονίμων υπαλλήλων του Τμήμα−
τος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της ΠΕ Σερρών, για το χρονικό διάστημα από ένα (1) 
μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31/12/2011.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 παρ. 3 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρα−
της (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010)

2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α/03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2738/99 (ΦΕΚ 
180/τ.Α΄/99), «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοίκηση κλπ».

5. 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, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 
215/τ.Β/5−2−2004)..

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 
23/τ.Α/29−1−2003), «Έκδοση διαβατηρίων από την ΕΛΑΣ 
και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ 1327/8−4−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με ανάθεση 
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρ−
χες, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1040/τ.Β΄/27−5−2011

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΑ Φ2−1636/10−12−2010 (σχετικό έγ−
γραφο αρ. Φ2−1702/27−12−2010 του Υπουργείου) απόφα−
ση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, περί ενάρξεως του Περιοδικού Ελέγχου 
έτους 2011 από 2/1/2011 μέχρι 30−09−2011 και την Φ2−
631/11−3−2008 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών διενέργειας 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

9.− Το νδ 146/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα».
10.− Το ΠΔ 524/78 άρθρο 8 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/78), «Έλεγχοι 

Μέτρων και Σταθμών».
11. Το άρθρο 12 παρ.2 του ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249Α) σύμ−

φωνα με το οποίο ποσοστό 25% επί των εισπράξεων 
των τελών του ΠΕ διατίθενται στις κατά τόπους Δ/νσεις 
Εμπορίου των ΝΑ της χώρας. 

12. Τις διατάξεις του ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115/τ. Α/08) που 
αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του Αγορανομι−
κού Κώδικα και την ΥΑ Α2−5900 (ΦΕΚ 1857/τ. Β΄/08) «Ρυθ−
μίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο 
επιβολής των χρηματικών προστίμων ,που επιβάλλονται 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση 
της παράβασηςκατά τις επιταγές του ν. 3668/08.

13. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1702/27−12−2010 εγκύκλιο της Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου, «Οδηγίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθμών».

14. Το αριθμ. Φ2−81/17−1−2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Διευκρι−
νίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών έτους 2011».

15. Την υπ’ αριθμ. Φ2−245/4−2−2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγω−
γή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

16. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

17.− Τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρ. 1 του 
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/10), «Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
Δημοσιονομικής Κρίσης» και τις διατάξεις του άρθρου 
38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1−7−2011).

18.− Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης−Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Σερρών, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών 
από 15.00 έως 22.00 των παρακάτω υπαλλήλων του Τμή−
ματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της ΠΕ Σερρών και ειδικότερα

1) ΠΕ Διοικητικού: (1)
2) ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικών): (2)
3) ΤΕ Ηλεκ/γων, Μηχ/γων Μηχανικών: (1)
4) ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού: (2)
5) ΔΕ Εργοδηγών: (1)
6) ΥΕ Επιμελητο)ν−Κλητήρων: (1)
7) ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων: (1)
8) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων: (1)
και καθιερώνουμε αυτή με αμοιβή για την αντιμε−

τώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για το 
χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
την 31/12/2011.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι θα απασχολού−
νται τουλάχιστον ανά δύο (2) σε κάθε έξοδο κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και μέχρι 
της συμπληρώσεως 20 ωρών μηνιαίως ο καθένας, για το 
χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
την 31/12/2011.

Β.− Έργο της παραπάνω Ομάδας Υπερωριακής απα−
σχόλησης και των εξ αυτής Συνεργείων Ελέγχου είναι 
η διενέργεια του Περιοδικού και Αρχικού Ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθμών έτους 2011 καθώς και ο έλεγχος των 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης του Ν. Σερρών (έλεγχος, βεβαίωση 
παραβάσεων όπου και όταν διαπιστώνονται, σφράγιση, 
είσπραξη τέλους, απόδοση τελών στον ειδικό λογαρια−
σμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας κλπ ) .

Η προβλεπόμενη δαπάνη ύψους 7 000 € (η οποία απο−
τελεί το από το νόμο προβλεπόμενο ποσοστό 25% του 
συνόλου των τελών εξελέγξεως) θα καλυφθεί από τον 
ειδικό λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του αρμόδιου 
Υπουργείου, τροφοδότης του οποίου είναι τα τέλη εξε−
λέγξεως Μέτρων και Σταθμών.
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Ώρες μηνιαίας 
Απασχόλησης/Υπάλληλο

αριθμός 
υπαλλήλων

Συνολικός 
αρ. ωρών

Απαιτούμενη 
δαπάνη

Μέχρι είκοσι (20)
Για το διάστημα από ένα 
μήνα πριν τη δημοσίευση
της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 31/12/2011.

10 1000 7.000€

Γ.− Για τη δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
αιτία, ύψους 7.000 € υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον Προϋπολογισμό έτους 2011 της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών στον Φ.072α ΚΑΕ 0511αα.

Δ.− Ο Δ/ντής της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Σερρών θα 
βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχό−
λησης, καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 29 Αυγούστου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ

F

    Αριθ. 2768 (16)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αντιπρύτανη του Παντεί−

ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
μών, καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη − Κατράνη του Αρι−
στείδη (Α.Δ.Τ. Π765323).

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 εδ. στ’ περίπτωση VIII 

του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. A΄), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 3 §3 εδ. A΄ του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ152/Τ. A΄)

II. Το ΦΕΚ 241/τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτε−
ρου Δημόσιου Τομέα/29.7.2011, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η εκλογή Πρυτανικών Αρχών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
με θητεία τεσσάρων ετών από 1/9/2011 έως 31/8/2015

III. Την απόφαση του σώματος (συνεδρίαση 1/9/2011)
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/τ. 
Α), αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει:

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσω−
πικού την καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη − Κατράνη του 
Αριστείδη (Α.Δ.Τ. Π765323).

1. Στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ−
σωπικού ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

Ι. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Διοι−
κητικών Υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών μονάδων του 
Παντείου Πανεπιστημίου

II. Θέματα του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσω−
πικού του Παντείου Πανεπιστημίου

III. Εγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών 
και μετεγγραφές φοιτητών

2. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε 
περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης 

αναπληρώνεται από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο−
θέσεων και Προσωπικού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

F
    Αριθ. 2769 (17)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη του Παντεί−

ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
μών, καθηγητή Ευάγγελο Πρόντζα του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΒ334846).

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 εδ. στ’ περίπτωση VIII 

του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. A΄), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 3 §3 εδ. A΄ του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ152/Τ. A΄)

II. Το ΦΕΚ 241/ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 
και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα/29.7.2011, στο οποίο δη−
μοσιεύθηκε η εκλογή Πρυτανικών Αρχών στο Πάντειο 
Πανεπιστημίου με θητεία τεσσάρων ετών από 1/9/2011 
έως 31/8/2015

III. Την απόφαση του σώματος (συνεδρίαση 1/9/2011)
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Ν.Δ. 63/2005 [ΦΕΚ 
98/τ.Α), αποφασίζει ομόφωνα κι ορίζει:

Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανά−
πτυξης του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, τον καθηγητή Ευάγγελο Πρόντζα 
του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ334846).

1. Στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφο−
ρούν:

Ι. Την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές, αναδό−
χους εργασιών και τεχνικών έργων, μισθωτές και εκμι−
σθωτές του Παντείου Πανεπιστημίου, μετά την έγκριση 
της κατακύρωσης από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύ−
ματος

II. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του 
Παντείου Πανεπιστημίου

ΙΙΙ. Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων των 
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού

IV. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πλη−
ρωμής και προπληρωμής και των σχετικών επιταγών 
που αφορούν στη διαχείριση του Δημόσιου Λογιστικού, 
μετά από απόφαση των κατά νόμο προβλεπομένων ορ−
γάνων του Παντείου Πανεπιστημίου

V. Ζητήματα της Φοιτητικής Μέριμνας και της Φοι−
τητικής Λέσχης

VI. Ζητήματα του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Παντείου Πανεπιστημίου.
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2. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε 
περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (18)
   Στο ΦΕΚ 683/Β΄/28−04−2011, που δημοσιεύτηκαν οι απο−

φάσεις με αριθμ. πρωτ. 10/05−04−2011 και 9/05,04,2011 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας και αφορούν την απόκτηση ελληνικής ιθα−
γένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν 
γεννηθεί στην Ελλάδα: ΜΑΡΙΟ ΜΠΑΤΖΕΛΛΙ του ΠΕΤΡΟ 
και ΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΤΖΕΛΛΙ του ΠΕΤΡΟ, με:

διορθώνονται ως προς το επώνυμο του πατέρα και 
των ανηλίκων τέκνων αυτού 

από το λανθασμένο: 
<<ΜΠΑΤΖΕΛΛΙ>>. 
στο ορθό: 
<<ΜΠΑΤΣΕΛΛΙ>>.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας − Θράκης)  
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