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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26943 (1) 
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για 

την κατάταξη των μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων 
υπαλλήλων του υπό κατάργηση νομικού προσώπου δη−
μοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης 
στην Ιππασία» (ΚΕΙΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4002/2011 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και κυβερνητικών 

οργάνων» (ΦΕΚ 137/Α΄/26−07−1985), άρθρο 27 «Σύσταση Γε−
νικών Γραμματειών», παρ. 2, περ. ε, στοιχ. iv «Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού»,

β) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22−04−2005), 

γ) του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», ιδίως των άρθρων 
56 και 65 (ΦΕΚ 180/Α΄/22−08−2011).

2. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/07−10−2009).

3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών»  (ΦΕΚ 214/Α΄/07−10−2009).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των  πιστώσεων του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη ρύθμισης της εν γένει διαδικασίας μετά−
ταξης/ μεταφοράς του μονίμου προσωπικού και του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια, τον τρόπο υποβολής αίτησης, 
τα σχετικά δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής της 
υπηρεσίας ή του φορέα υποδοχής, καθώς και άλλη ανα−
γκαία λεπτομέρεια για την − κατά παρέκκλιση των ισχυ−
ουσών διατάξεων − αυτοδίκαιη μετάταξη/μεταφορά τού 
προσωπικού τού υπό κατάργηση νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου, με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης στην 
Ιππασία» (ΚΕΙΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
56 και 65 του Ν. 4002/2011.
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32758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1
Δικαιούχοι μετάταξης − μεταφοράς 

Δικαίωμα μετάταξης − μεταφοράς έχει το μόνιμο προσω−
πικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του Ν. 
4002/2011, στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 2
Φορείς Υποδοχής

1. Το προσωπικό του άρθρου 1 της απόφασης αυτής μετα−
τάσσεται/ μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα 
από αίτησή του, σε κενές οργανικές θέσεις και εφόσον δεν 
υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς (ως ορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 1 περίπτωση η΄) και 65 παρ. 2, 
του Ν. 4002/2011), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, 
τα σχετικά αιτήματα των κάτωθι υπηρεσιών και τα τυπικά 
προσόντα των υπαλλήλων, στους παρακάτω φορείς:

− Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
− Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

«Φίλιππος Ένωση Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.).
− Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά».
− Στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

(φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού).
2. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης 
στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Γραμματεί−
ας Αθλητισμού, που εποπτεύει τον υπό κατάργηση φορέα. 

3. Η αυτοδίκαιη μετάταξη / μεταφορά του ως άνω προσωπι−
κού γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 
65, του Ν. 4002/2011, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
Υπουργού που εποπτεύει τους ως άνω φορείς υποδοχής και 
η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Η μετάταξη/μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές 
θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες προσω−
ποπαγείς, με την σύσταση των οποίων γίνεται παράλληλη 
δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι 
οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω−
ποπαγείς θέσεις, και οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια με 
την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου 
που την κατέχει. Η μετάταξη/μεταφορά γίνεται με την ίδια 
σχέση εργασίας, σε αντίστοιχο ή συναφή κλάδο και ειδικό−
τητα, για την οποία κατέχει τα τυπικά προσόντα. 

Άρθρο 3
Συγκρότηση Επιτροπής

1. Οι αιτήσεις μετάταξης/μεταφοράς του ανωτέρω προσω−
πικού αξιολογούνται από Τριμελή Επιτροπή, που συγκροτεί−
ται από μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία αποτελεί την εποπτεύ−
ουσα αρχή του «Κέντρου Εκπαίδευσης της Ιππασίας». Η 
Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από: α) την Ιωάννα Καρυ−
οφύλλη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, β) την 
Ειρήνη Πενταράκη, προϊσταμένη του τμήματος Διοίκησης 
Προσωπικού και γ) τον Παντελή Μαρκετάκη, αναπληρωτή 
προϊστάμενο του τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης.

2. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 
δεκαπέντε ημερών (15) από την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. 
Μετά τη λήξη των δεκαπέντε αυτών ημερών, η Επιτροπή 
αυτή συνεχίζει τη λειτουργία της, εφόσον υπάρχουν εκκρε−
μότητες ή ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους επί των 
οποίων αποφαίνεται και μέχρι την οριστική μεταφορά όλων 
όσων έχουν το δικαίωμα αυτό. Τυχόν ενστάσεις υποβάλ−
λονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών 
από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

3. Πρακτικά της Επιτροπής της παρ. 1, του άρθρου αυτού, 
διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, το οποίο πρόκειται να εκδώσει τις σχετικές δια−
πιστωτικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του προσωπικού.

Άρθρο 4
Κριτήρια για τη μεταφορά 

1. Η Επιτροπή του προηγουμένου άρθρου αποφασίζει για τη 
διάθεση των υπό μετάταξη/ μεταφορά, στους φορείς της παρ. 
1, του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης. Σε περίπτωση κατά 
την οποία την ίδια θέση διεκδικούν περισσότεροι ενδιαφερόμε−
νοι, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κατά σειρά κριτήρια:

α) η επαγγελματική εμπειρία, η εξειδίκευση και τα τυπικά 
προσόντα, είτε συναφή με τις δραστηριότητες του φορέα 
ή της υπηρεσίας υποδοχής, είτε απαραίτητα για τη λει−
τουργία και την υποστήριξή του και

β) η οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση, που καμιά από τις προτιμήσεις τού/τής ενδια−

φερομένου/ης δεν ικανοποιείται, η επιτροπή του προηγουμένου 
άρθρου διαθέτει αυτόν/τήν κατά την κρίση της, σύμφωνα με τα 
τυπικά προσόντα του/της και τις ανάγκες των υπηρεσιών.

΄Αρθρο 5

Όσοι ζητήσουν τη μετάταξη/μεταφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4002/2011 και της απόφασης αυτής, εφό−
σον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης μετάταξης/μεταφοράς για ανάληψη υπηρεσίας, 
θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δε δικαι−
ούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. 

Άρθρο 6
Κατάταξη μετατασσομένων/μεταφερομένων

1. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου/
μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φο−
ρείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρό−
νος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και 
για κάθε άλλη συνέπεια.

2. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσί−
ευση του Ν. 4002/2011 έως την κοινοποίηση των πράξεων 
μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προ−
σωπικού που τακτοποιείται, θεωρείται για κάθε συνέπεια 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού 
στους φορείς υποδοχής, που καταβάλλουν και τις αντίστοι−
χες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. 

3. Το μετατασσόμενο/μεταφερόμενο μόνιμο και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, 
κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια τής οικείας κατηγο−
ρίας ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό 
χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές τής υπηρεσίας 
υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ει−
δικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δε διατηρούνται 
ως προσωπική διαφορά.

4. Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε 
βαθμούς της οικίας εκπαιδευτικής βαθμίδας με βάση τα 
τυπικά προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους 
στους φορείς προέλευσης, εφόσον στους φορείς υποδοχής 
προβλέπεται βαθμολογική εξέλιξη.

5. Το μετατασσόμενο/μεταφερόμενο προσωπικό εξακο−
λουθεί να υπάγεται, ως προς την κύρια και επικουρική 
ασφάλιση, στους φορείς που υπαγόταν πριν τη μεταφορά 
ή τη μετάταξή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
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   Αριθμ. 5357 (2) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14066/2−12−1999 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

«Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 

191/Α΄/23−8−1980), 
β) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
2. Την 14066/2−12−1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Πάρου του Νομού Κυκλάδων» (ΦΕΚ 2195/Β΄) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 
9451/20−11−2001 (ΦΕΚ 1621/Β΄), 8838/11−10−2004 (ΦΕΚ 1599/Β΄) και 8364/12−8−2005 (ΦΕΚ 1225/Β΄).

2. Την 18/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου και την 121/2011 σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Του Δήμου Πάρου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 14066/2−12−1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ως εξής:

α. Στο άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. που αφορά στη «Διάρθρωση Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ύδρευσης (3.2) προ−
στίθεται Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Μονάδων Αφαλατώσεων (3.2.4). 

β. Το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

Ειδικότητες−Προσόντα−Οργανικές Θέσεις

A/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΡΓ/ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

1 Γενικός Διευθυντής
ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού ή Οικονομολόγου 
Π.Ε.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε ανάπτυξη συστήματος 
λήψης αποφάσεων, β) Εμπειρία σε προγράμματα Η/Υ του 
αντικειμένου τους, γ) Γνώση μιας ξένης γλώσσας. 
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2 Οικονομολόγοι
ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα οικονομικών επιστη−
μών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή Παντείου ή δημόσιας 
διοίκησης ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική υπη−
ρεσία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα σε θέματα περι−
φερειακής ανάπτυξης, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) 
Χειρισμό Η/Υ.
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3 Διοικητικοί
ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα νομικής, ή πολιτικών, 
ή οικονομικών επιστημών, ή κοινωνιολογίας, ή διοίκησης 
επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή Οικονομικού Πανεπι−
στημίου, ή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ειδικά προσόντα: 
α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση 
μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ. 
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4 Μηχανολόγοι
Μηχανικοί Π.Ε.  

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού. Ειδικά προ−
σόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) 
Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ.
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5
Ηλεκτρολόγοι

Μηχανικοί
ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής Ηλεκτρολόγου Μη−
χανικού. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ. 
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6 Χημικός
ΠΕ

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Χημικού. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ. 
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7 Οικονομικό
TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Διοικητικού − Λογιστικού − Δ/νσης Επιχει−
ρήσεων ή Marketing. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ. 
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8 Πολιτικοί Μηχανικοί
TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ. 
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9
Τοπογράφος
Μηχανικός

TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Τοπογράφου Μηχανικού. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ. 
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10
Μηχανολόγος

Μηχανικός
TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ. 
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11
Ηλεκτρολόγοι

Μηχανικοί
TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Χειρισμό Η/Υ. 
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12 Μηχανικών Η/Υ
TE

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Μηχανικών Η/Υ.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους.
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13
Εργοδηγοί Δομικών

Έργων
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τε−
χνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού. 
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14 Τεχνίτες Υδραυλικοί
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού. 
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15
Τεχνίτες Δομικών

Έργων
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τε−
χνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού. 
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16

Χειριστές
Μηχανημάτων

Έργων
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Άδεια ασκή−
σεως επαγγέλματος. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους. 
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17 Ηλεκτρολόγοι
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας 
ηλεκτρολόγου β) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού. 
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18 Ηλεκτροτεχνίτες
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Άδεια γ’ κα−
τηγορίας εγκαταστάτη ή συντηρητή. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ 
ερασιτεχνικού. 
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19

Μηχανοτεχνίτες
(Σιδηρουργοί−
Εφαρμοστές) 

ΔΕ

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Άδεια ασκή−
σεως επαγγέλματος. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού. 
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20 Οδηγοί Αυτοκινήτων
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Άδεια ικανό−
τητας οδηγού αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους. 
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21 Ταμίες ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ−
γελματικού Λυκείου, ή απόφοιτος ΙΕΚ, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ.
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22
Διοικητικοί−
Λογιστικοί

ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ−
γελματικού Λυκείου, ή απόφοιτος ΙΕΚ αντίστοιχων ειδι−
κοτήτων (Μηχανογραφημένο Λογιστήριο ή Γραμματεία 
Διεύθυνσης), ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα−
πής ή της αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους, β) Χειρισμό Η/Υ, γ) Άριστη γνώση γραφομηχανής, δ) 
Γνώση λογιστικής. 
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23
Καταμετρητές−
Υδρομετρητές

ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ−
γελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα υδραυλικής, β) 
Χειρισμό Η/Υ, γ) Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή αυτο−
κινήτου β’ ερασιτεχνικού.
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24
Κλητήρες Γενικών

Καθηκόντων
ΔΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ−
γελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλ−
ματος, β) Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου 
β’ ερασιτεχνικού.
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25
Βοηθοί−Εργάτες

Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τρι−
ταξίου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλ−
ματος, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού. 
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26
Εργάτες Ύδευσης−

Αποχέτευσης
ΥΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τρι−
ταξίου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής. 
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλ−
ματος, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού. 
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27
Υπάλληλοι

Καθαριότητας
ΥΕ

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκ−
παίδευσης (Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου).

1

γ. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ «Αρμοδιότητες Επιχειρησιακών Μονάδων» προστίθεται: 
Άρθρο 21α 
Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Μονάδων Αφαλατώσεων Στην αρμοδιότητα του είναι ο έλεγχος, η λειτουργία 

και η συντήρηση των Μονάδων Αφαλατώσεων, καθώς επίσης και:
1. Ο έλεγχος και εποπτεία για συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Αφαλατώσεων.
2. Η φύλαξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων, διαμόρφωση και συντήρηση των ακάλυπτων χώρων και εγκαταστάσεων.
3. Η συντήρηση και η επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατεστημένου και μη.
Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με συνεργεία συγκροτούμενα από προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα 

με τις ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης.
Όταν η εργασία επισκευής ή συντήρησης απαιτεί σύμπραξη προσωπικού που υπηρετεί σε άλλα Τμήματα, η απόφαση 

συγκρότησης συνεργείων θα γίνεται με ενδοσυνεννόηση των εμπλεκόμενων Προϊσταμένων χωρίς καθυστέρηση και 
τήρηση τύπων με τελικό σκοπό πάντοτε την άμεση επισκευή ή συντήρηση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 14066/2−12−1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
2195/Β΄/21−12−1999).

Ακροτελεύτιο Άρθρο. Κάλυψη δαπάνης. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ερμούπολη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F

    Αριθμ. 11347 (3)
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτι−

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 107 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 
(ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27−12−2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/
Α΄/1980) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευ−
σης και αποχέτευσης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α΄/2000).

4. Την αριθ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−

κησης Μακεδονίας − Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής».

5. Την αριθ. 4529/6−4−2000 (ΦΕΚ 568/τ.Β΄/21−4−2000) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας που αφορούσε στη «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης 
ύδρευσης αποχέτευσης στο Ν. Σερρών με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Ηράκλειας».

6. Την από 6/7/2011 εισηγητική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για 
την επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της στις τοπικές 
κοινότητες Σκοτούσσης, Αμμουδιάς, Γεφυρουδίου, Μελε−
νικιτσίου, Νέας Τυρολόης, Παλαιοκάστρου, Στρυμονικού, 
Ζευγολατειού, Καλοκάστρου, Λιβαδοχωρίου, Τριάδος, και 
Χειμάρρου καθώς και στους οικισμούς Κεφαλοχωρίου και 
Βαρικού του Δήμου Ηράκλειας.

7. Την αριθ. 201/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ηράκλειας περί επέκτασης της περιοχής αρμο−
διότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Η., αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η αριθ. 201/2011 απόφαση του δημοτικού 
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συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας που αφορά την επέκταση 
περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. του Δήμου Ηράκλειας, 
που είχε συσταθεί με την αριθ. 4529/6−4−2000 (ΦΕΚ 568/τ.Β΄/
21−4−2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Επεκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητας 
της Δ.Ε.Υ.Α.Η. του πρώην Δήμου Ηράκλειας και στις τοπικές 
κοινότητες Σκοτούσσης. Αμμουδιάς, Γεφυρουδίου, Μελενικι−
τσίου, Νέας Τυρολόης, Παλαιοκάστρου, Στρυμονικού, Ζευγο−
λατειού, Καλοκάστρου, Λιβαδοχωρίου, Τριάδος, και Χειμάρρου 
καθώς και στους οικισμούς Κεφαλοχωρίου και Βαρικού των 
πρώην Δήμων Σκοτούσσης και Στρυμονικού.

Β. Από την ανωτέρω επέκταση της περιοχής αρμοδιό−
τητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 16 Σεπτεμβρίου 2011 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F

(4)
      Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΙΝΤΕ−
ΡΟΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» με δ.τ «ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ Α.Β.Ε.Ε.».

  Με την οικ. 2329/Π03/4/00321/Ε/Ν. 3299/04/9−9−2011 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 6029/
Π03/4/00321/Ε/Ν. 3299/04/30−12−2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. 
(ΦΕΚ τ.Β΄/558/19−4−2007) και αναφέρεται στην επέκταση και 
τον εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας ελιάς στον Δήμο 
Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στο συνολικό 
κόστος των τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό 
ευρώ (473.100,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45,00%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτα−
κοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (473.100,00) €.

Μεσομακροπρόθεσθο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη. Ημερο−
μηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 10−8−2011. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η αλλαγή της μετοχικής 
σύνθεσης, πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου 
της επιχορήγησης, ποσού εκατόν εννέα χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα πέντε ευρώ (109.395,00) €.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
(5)

      Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους 
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «Φ. ΗΛ−
ΚΟΣ − Κ. ΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «PROFESSIONAL 
PRINT O.E.».

   Με την 1240/Π03/5/00085/Ε/Ν. 3299/04/9−9−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «Φ. ΗΛΚΟΣ −Κ. 
ΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04 με την 569/Π03/5/00085/Ε/Ν. 3299/04/14−7−
2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.Β΄/71480/28−7−2008) 
και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εκτυπώσεων − εκ−
δόσεων στην περιοχή ΚΟΥΧΙΤΑ του Δήμου Νάουσας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο συνολικό κόστος 
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλι−
άδων εξήντα ευρώ (2.377.060,00) €, με ποσοστό επιχορή−
γησης 39,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων 
είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ (927.053,00) €. 
Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορίστηκε 
στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(838.000,00) €. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
ορίστηκε η 10−6−2011. Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε 
η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και 
εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, 
ποσού τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
τριών ευρώ (472.703,00) €. Δεν απαιτείται γνωμοδότηση 
επιτροπής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 
4 παρ. ε) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
(6)

      Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους 
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΜΥΛΟΙ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α.Ε.».

  Με την 1260/Π03/4/00215/Ε/Ν. 3299/04/9−9−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΜΥΛΟΙ ΑΝΤΩ−
ΝΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04 με την 2730/Π03/4/00215/Ε/Ν. 3299/04/
9−2−2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.B΄/1721/24−11−
2006) και αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης 
μονάδας επεξεργασίας δημητριακών (παραγωγή αλεύ−
ρων διαφόρων τύπων και συναφών υποπροϊόντων ) στον 
Δήμο Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
στο συνολικό κόστος των δύο εκατομμυρίων εννιακοσί−
ων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο 
ευρώ (2.979.652,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45,00%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου τριακο−
σίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ 
(1.340.843,00) €.

Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορίστηκε 
στο ποσό των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακο−
σίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (738.954,00) €. Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 6−5−2011.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού εξακοσίων είκοσι 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ (620.843,00) €.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
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(7)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης που πραγματοποίησε η ατομική επιχείρηση 
«ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

  Με την οικ. 2330/Π03/5/00268/Ε/Ν. 3299/04/9−9−2011 από−
φαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα−
κεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επι−
χείρησης «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 8735/Π03/5/00268/
Ε/Ν. 3299/04/3−6−2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.Β΄/1235/
23−6−2009) και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κατασκευής επί−
πλων κουφωμάτων, στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στο συνολικό κόστος των 
εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (178.500,00) 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 34,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
εξήντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (60.690,00) €.

Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη. 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 

30−5−2011. 
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγι−

κής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού τριάντα μιας χι−
λιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (31.790,00) €.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στην υπ’ αριθ. Φ. 68757/8427/4−7−2011 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1637/19−7−2011 τεύχος Β΄ (σελίδα 22496) γίνεται διόρ−
θωση στο πρωτόκολλο της απόφασης,

από το εσφαλμένο: «Φ.68757/8427/4−7−2011,
στο ορθό: Φ.67104/8592/4−7−2011».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

(9)
         Στην 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέ−

σβου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 714/29−4−2011 (τ.Β΄) 

1. στη σελίδα 10451 στην Α΄ στήλη, στο σημείο «−ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (Φ.Ε.Κ. 265/4−3−2005), 

διαγράφεται το εσφαλμένο: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (Φ.Ε.Κ. 265/4−3−2005).

2. στη σελίδα 10450 στην Β΄ στήλη, στο σημείο «−ΒΙΒΛΙ−
ΟΘΗΚΗ “ΠΕΠΗ ΔΑΡΑΚΗ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ» (Φ.Ε.Κ. 1005/
11−11−1997),

διορθώνεται το εσφαλμένο: «−ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ “ΠΕΠΗ ΔΑΡΑ−
ΚΗ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ» (ΦΕΚ 1005/11−11−1997),

στο ορθό: «−ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
− ΠΕΠΗ ΔΑΡΑΚΗ».

3. στη σελίδα 10450 στην Β΄ στήλη, στο σημείο «−ΠΝΕΥΜΑ−
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ (Φ.Ε.Κ. 511/2−9−1983) 
διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «−ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣΟΥ (Φ.Ε.Κ. 511/02−09−1983),

στο ορθό:

«−ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ−
ΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 511/02−09−1983).

  (Απο το Δήμο Λέσβου) 

F

(10)
       Στο ΦΕΚ 1829/16−08−2011 (τεύχος Β΄) στο οποίο δημοσιεύ−

τηκε η αριθ. 3996/Φ. 12015/07−07−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για απόκτηση ελληνικής ιθα−
γένειας με πολιτογράφηση από τον ομογενή αλλοδαπό 
υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΣ (MITRO) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) όν. 
πατρός ΘΩΜΑΣ, κατοίκου Δήμου Κέρκυρας, κατόχου του 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α430769, γίνεται διόρθωση ως προς τα 
στοιχεία,

από το λανθασμένο: «(MITRO) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI)»

στο ορθό: «ΜΗΤΡΟΣ (MITRO) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI)».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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