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Επιβολή κύρωσης − τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.
89890/2067/Π06/5/00107/Ε/Ν. 3299/04/19.10.2011
(ΦΕΚ Β΄ 2518/07.11.2011) απόφασης του Περιφε−
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας «περί ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ−
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», που έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 και αφορά τον εκσυγχρονι−
σμό παραγωγικής μονάδας ηλιοθερμικών συστη−
μάτων στη ΔΕ Οινοφύτων της ΠΕ Βοιωτίας.......... 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ17Ε 5004419 ΕΞ/2012
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο
για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία
από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος − Μέ−
λος με άμεση αποστολή σε Κράτος − Μέλος της ΕΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 55 του Ν. 2859/2000
«Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄248/07.11.2000), όπως
ισχύει,
2. τις διατάξεις της οδηγίας υπ’ αρίθμ. 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου
προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει
3. τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδι−
κα καν. (ΕΟΚ) υπ’ αρίθμ. 2913/92 του Συμβουλίου (L
302/19.10.1992), όπως ισχύει,
4. τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνεια−
κού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) υπ’ αρίθμ. 2454/93 της Επιτροπής
(L 253/11.10.1993), όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΠΟΑ. 1281/26.08.93 Α.Υ.Ο
(ΦΕΚ/700/Β’/09.09.1993) σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από
υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος καθώς
και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών και ειδικό−
τερα την παράγραφο 3 του άρθρου 7,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα»,
7. τις διατάξεις του Π.Δ 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128/14.06.1988)
«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
8. την υπ’ αρίθμ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/08.12.2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων στους αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών
Φίλιππο Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου,
9. την ανάγκη αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημά−
των που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικα−
σίας απαλλαγής από ΦΠΑ, λόγω της ευρείας έκτασης
καταστρατηγήσεων των διατάξεων του εν λόγω κα−
θεστώτος και της συνεπεία αυτής απώλειας μεγάλων
ποσών από ΦΠΑ,
10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου
σε άλλο Κράτος−Μέλος εισαγωγέα καθίσταται αλληλέγ−
γυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον υπόχρεο στο
φόρο εισαγωγέα για την καταβολή του ΦΠΑ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και με την επιφύλαξη των
περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλονται και οι προ−
βλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τη
σχετική νομοθεσία κυρώσεις και πρόστιμα.».

Άρθρο 1

F
Αριθμ. 12456 /Β7
(2)
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 12 του Ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148, Α΄) για την προ−
σαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου−
δών(Π.Μ.Σ.).

Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο για
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από
εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος−Μέλος
με άμεση αποστολή σε Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Προκειμένου να τηρηθούν οι τελωνειακές διατυπώ−
σεις για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία
στη χώρα μας και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος−
Μέλος, ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος−Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισαγωγέας οφείλει να ορίσει
φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας».
2. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β. τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται, στη διασά−
φηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δασμολογητέα
αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Επί του τιμολογίου ανα−
γράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα.».
3. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας χωρίς
να προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό
στοιχεία, ο ΦΠΑ της εισαγωγής καθώς και οι λοιποί
φόροι που επιβάλλονται από διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας και είχαν τύχει απαλλαγής, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 1, καθίστανται άμεσα
απαιτητοί και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και στην περίπτωση που διαπιστώνεται
από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι
τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία
με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος−Μέλος δεν έχουν
αποσταλεί άμεσα στο συγκεκριμένο Κράτος−Μέλος
αλλά παραμένουν ή έχουν αναλωθεί στο εσωτερικό
της χώρας ή έχουν αποσταλεί σε Κράτος−Μέλος δι−
αφορετικό από το αναγραφόμενο στα προβλεπόμενα
στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της παρούσας.

Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα , 24 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, (ΦΕΚ
148, Α΄),
β) της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ
71, Α΄),
γ) τις διατάξει της παρ. 11 α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ
195, Α΄)
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας νια την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
2. την υπ’ αρίθμ. 75548/Β΄/28−6−2010 υπουργική από−
φαση «παράταση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρ−
θρου 12 του Ν. 3685/2008,(ΦΕΚ 148, Α΄) για την προ−
σαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ,)».
3. την υπ’ αρίθμ. Υ18/30−11−2011 (ΦΕΚ 2748, Β΄), κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008, κατά ένα έτος από τη λήξη της, ήτοι μέ−
χρι 31−12−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Υ10β/Γ. Π.116258/11
(3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και
Αιγαίου για το Α΄ εξάμηνο του 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του
Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/4−4−05/Α)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/9−2−07Α)
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς
και Αιγαίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
γκών.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους πενήντα επτά χιλιάδων τετρα−
κοσίων πενήντα ευρώ (57.450,00 €) η οποία θα βαρύνει
το προϋπολογισμό της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
(ΚΑΕ 0261)
7. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 27698/25−10−2011 έγγραφο της
2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ογδόντα
δύο (82) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και μέχρι εννέα χιλιάδες
οκτακόσιες σαράντα (9.840) ώρες από 1−1−2012 έως
30−06−2012.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία:
1. για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τον
συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο επί των ΝΠΔΔ της
περιφέρειας.
2. για την οργάνωση και υποστήριξη νέων λειτουρ−
γιών και υπηρεσιών όπως προβλέπονται από το Νόμο
3527/2007.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 15.00 έως 22.00.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλ−
ληλος Μεσολογγίτου Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού−
Οικονομικού.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012.
Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.128236/11
(4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας για το Α΄ εξάμηνο του 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22−4−2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π. Δ.
95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05(ΦΕΚ 81/Α΄/ 4−4−2005)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/
9−2−2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας, λόγω των αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσί−
ων σαράντα ευρώ (25.740,00 €) η οποία θα βαρύνει το
προϋπολογισμό της 5ης Υ. Π Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας (ΚΑΕ 0261)
7. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 20065/21−11−2011 έγγραφο της 5ης
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριάντα
εννέα (39) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας και μέχρι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα
(4.680) ώρες από 1−01−2012 έως 30−06−2012.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών και την υλοποίηση των πα−
ρακάτω προγραμμάτων:
— Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία − Πρόνοια» 2000−
2006 του Γ΄ ΚΠΣ και Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013.
— Επιχειρησιακό Σχέδιο ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας
— Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οικονομικής δια−
χείρισης και ελέγχου σε όλους τους εποπτευόμενους
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.
— Διενέργεια ενιαίων διαγωνισμών του ΠΠΥΥ.
— Την υλοποίηση του άρθρου 27 του Ν 3867/2010.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 15.00 έως 22.00.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο αρμόδιος
Διευθυντής Γκογκογιάννης Ιωάννης.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ. Π.129615/11
(5)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για
το Α΄ εξάμηνο του 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με το υπ’ αρίθμ. Π.Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/
4−4−2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9−2−2007)
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ−
όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ος .Υ.ΠΕ. Κρήτης,
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
είκοσι ευρώ (28.420,00 €) η οποία θα βαρύνει το προϋ−
πολογισμό της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (ΚΑΕ 0261)
7. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 14476/21−11−11 έγγραφο της 7ης
Υ.ΠΕ. Κρήτης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα (40)
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Κρήτης και μέχρι τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσιες (4.800) ώρες από 1−01−2012 έως 30−06−2012.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, όπως την άμεση παρακολούθηση
και εφαρμογή ΕΠΠ 2010, σύνταξη και ενημέρωση κωδικο−
ποίησης αναλώσιμων υλικών, τήρηση του διπλογραφικού
συστήματος, συμμετοχή στην άσκηση ΡΟSEIDΟΝ.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 15.30 έως 21.30.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Προϊστα−
μένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τιτομιχελάκη Μαρία.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 134155/11
(6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Α΄ εξά−
μηνο του 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π. Δ.
95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/
4−4−2005) Έθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στα τμήματα Διοικητικού, Οικο−
νομικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Για−
τρών − Πολιτών και Γραμματείας του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (32.500,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 0261).
6. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 26792/21−11−2011 έγγραφο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαοκτώ
(18) υπαλλήλων που απασχολούνται στα τμήματα Διοι−
κητικού, Οικονομικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Γιατρών − Πολιτών και Γραμματείας του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και θα εργασθούν μέχρι δύο χιλιάδες
εκατόν εξήντα (2.160) ώρες συνολικά για υπερωριακή
απογευματινή εργασία από 1−1−2012 έως 30−6−2012.
Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία
των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η υποχρεωτική παρου−
σία των υπαλλήλων σε Συμβούλια και Επιτροπές τις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
απογευματινές ώρες για την προετοιμασία και κάλυψη
των συνεδριάσεων του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου και των θεσμοθετημένων επιτροπών εργασίας
για την εφαρμογή του Π.Δ.84/2001.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρα−
σκευή και τις ώρες από 15.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ.
Η κατανομή των ωρών εργασίας καθώς και ο ορισμός
των υπευθύνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης,
θα οριστούν με απόφαση του Προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δεν επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. 135024/11
(7)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρα−
κος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για το Α΄
εξάμηνο του 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π. Δ.
95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/
4−4−2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Ερεύνης Νοση−
μάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδο−
μήντα οκτώ ευρώ (9.978,00 €), η οποία θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου
Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας» (ΚΑΕ 0261).
6. Το αρ. πρωτ. 1047/7−12−2011 έγγραφο του Ινστιτούτου
Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαεννέα
(19) υπαλλήλων, που απασχολούνται στο Ινστιτούτο
Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας
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της Εργασίας και θα εργασθούν μέχρι δύο χιλιάδες δια−
κόσιες ογδόντα (2.280) ώρες συνολικά για υπερωριακή
απογευματινή εργασία από 1−1−2012 έως 30−6−2012.
Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία
των ανωτέρω υπαλλήλων είναι τα προγράμματα εξέτα−
σης αλλοδαπών, ατόμων που βρίσκονται σε πρόγραμμα
απεξάρτησης από τον ΟΚΑΝΑ, ιερόδουλων γυναικών και
επαγγελματιών, στρατευσίμων, σπουδαστών καθώς και
νεοπροσληφθέντων στο Δημόσιο.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρα−
σκευή και τις ώρες από 15.00 έως 16.00.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Αναπλη−
ρώτρια Διοικητική Διευθύντρια ΚΟΝΤΟΝΙΝΑ Ευθυμία.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012 του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και δεν επιβαρύνει
επιπλέον τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. 131/13937
(8)
Κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επι−
στολής και κριτήρια καθορισμού της επάρκειας των
εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή από
την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, για
την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο−
δίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 3955/2011 «Ενιαίο
Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και
Εισροών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄89).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κριτήρια καθορισμού
του ύψους της εγγυητικής επιστολής
1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής που υποχρεού−
νται να υποβάλλουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων
του άρθρου 1 του Ν. 3955/2011, για την εγγραφή τους
στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών (στο εξής Μητρώο), σύμφωνα με
την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011,
καθορίζεται ως εξής:
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α) Σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των
αγορών αγροτικών προϊόντων της παρ. Α του άρθρου 1
του Ν. 3955/2011 των τελευταίων τριών (3) οικονομικών
ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
εγγραφής ή επανυποβολής.
β) Αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία από την έναρξη
άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβο−
λή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό
10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών
προϊόντων των τελευταίων δύο (2) οικονομικών ετών
που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης εγ−
γραφής ή επανυποβολής.
γ) Αν δεν έχει συμπληρωθεί διετία από την έναρξη
άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβολή
της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό 10%
της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων του οικο−
νομικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της
αίτησης εγγραφής ή επανυποβολής.
δ) Στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, αν
κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο,
δεν συμπληρώνεται ένα (1) οικονομικό έτος από την
έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου.
2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής που προκύπτει
από τα ποσοστά των περ. α, β και γ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και μεγαλύτερο των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Κριτήρια καθορισμού επάρκειας εγκαταστάσεων
για την απαλλαγή από την υποχρέωση
υποβολής εγγυητικής επιστολής
1. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος αγροτικών προϊόντων
απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής
επιστολής του άρθρου 1 της παρούσας, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) που συντάσσουν ισολογισμό, απαλλάσσο−
νται, εάν το άθροισμα της αξίας των παγίων ιδιόκτητων
εγκαταστάσεων και των μισθωμάτων του προηγούμενου
οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποι−
ούν για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3955/2011,
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ,
όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του προηγούμε−
νου του έτους υποβολής ή επανυποβολής, οικονομικού
έτους.
β) Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) που δεν συντάσσουν ισολογισμό, απαλλάσ−
σονται, εάν το άθροισμα της αξίας των παγίων ιδιό−
κτητων εγκαταστάσεων και των μισθωμάτων του προ−
ηγούμενου οικονομικού έτους των εγκαταστάσεων που
χρησιμοποιούν για την άσκηση της σχετικής δραστη−
ριότητας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1
του Ν. 3955/2011, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000)
Ευρώ, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του
προηγούμενου του έτους υποβολής ή επανυποβολής,
οικονομικού έτους.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ.275
(9)
Έκπτωση της Ζωγράφου Μαρίκας, κληρονόμου του
Πλουμή Χατζηαγγέλου από την απόκτηση δικαιω−
μάτων επί των με αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ.
2028, 2040−2043, 2046, 2053, 2080, 2081, 2087, 2101,
2102, 2111−2114, 2120, 2136−2138, 2140, 2147, 2148, 2177,
2180, 2181, 2200, 2238−2243 αιτήσεων για τη χορήγη−
ση άδειας μεταλλευτικών ερευνών.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αρίθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/08−04−2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Ανάθεση
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο−
νίας» (ΦΕΚ 1040 Β΄/27.05.2011).
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α΄/05−10−1973)
«Περί Μεταλλευτικού Κωδικός», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σή−
μερα, και ειδικότερα των άρθρων 78−81.
5. Η από 09−07−2011 αίτηση−δήλωση της Ζωγράφου
Μαρίκας με την οποία δηλώνει την πρόθεση της, ως μο−
ναδική και αποκλειστική κληρονόμος του αδελφού της
Πλουμή Χατζηαγγέλου, που απεβίωσε στις 25/04/2010,
για την αποδοχή και συνέχιση των εκκρεμών αιτήσεων
για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (ΑΠ της
υπηρεσίας μας: 1719/18−07−2011).
6. Το υπ’ αρίθμ. οικ.2013/31−08−2011 έγγραφο μας προς
την ενδιαφερόμενη με το οποίο γνωστοποιείται με από−
δειξη η πρόθεση της υπηρεσίας μας να απορρίψει την
ανωτέρω σχετική δήλωση διαδοχής και καλείται να
εκθέσει τις απόψεις της στην υπηρεσία μας.
7. Το από 19−09−2011 έγγραφο της Ζωγράφου Μαρίκας
με το οποίο η τελευταία εξέθεσε τις απόψεις της στην
υπηρεσία μας (δικό μας ΑΠ 2222/23−09−2011).
8. Το γεγονός ότι η μοναδική εξ αδιαθέτου κληρο−
νόμος Ζωγράφου Μαρίκα του αποβιώσαντος Πλουμή
Χατζηαγγέλου, δικαιούχου, εν ζωή, των απορρεόντων
από των με αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ. 2028, 2040−
2043, 2046, 2053, 2080, 2081, 2087, 2101, 2102, 2111−2114,
2120, 2136−2138, 2140, 2147, 2148, 2177, 2180, 2181, 2200,
2238−2243 αιτήσεων του για χορήγηση άδειας μεταλ−
λευτικών ερευνών, δεν υπέβαλε την έγγραφη δήλωση
γνωστοποίησης της διαδοχής για την απόκτηση των
δικαιωμάτων των ανωτέρω αιτήσεων περί χορήγησης
άδειας μεταλλευτικών ερευνών, εντός της καθοριζόμε−
νης από το άρθρο 79 του ΝΔ 210/73 προθεσμίας.
9. Την από 19/01/2012 εισήγηση της Υπηρεσίας μας,
αποφασίζουμε:
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Την έκπτωση της μοναδικής κληρονόμου Ζωγράφου
Μαρίκας του αποβιώσαντος Πλουμή Χατζηαγγέλου από
την απόκτηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις
κάτωθι τριάντα τέσσερις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών με αριθμό βιβλίου μεταλ−
λείων Β.Μ.: 2028, 2040−2043, 2046, 2053, 2080, 2081, 2087,
2101, 2102, 2111−2114, 2120, 2136−2138, 2140, 2147, 2148, 2177,
2180, 2181, 2200, 2238−2243, λόγω παράβασης των διατάξε−
ων της παρ. 1 του άρθρου 79 του Μεταλλευτικού Κώδικα
(Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α/΄05.10.1973) και ως εκ τούτου
οι χώροι των ανωτέρω αιτήσεων καθίστανται ελεύθεροι.
Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να
ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον: α) του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας−Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη
δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή
από την κοινοποίηση της ή την αφότου ελήφθη γνώση
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.(227) και (238)
του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄), β) Του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Θεσ/νίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 81 παρ. 2 του Μεταλ−
λευτικού Κώδικα [Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α΄/05−10−73)].
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
F
(10)
Επιβολή κύρωσης − τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.
89890/2067/Π06/5/00107/Ε/ Ν. 3299/04/19.10.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 2518/07.11.2011) απόφασης του Περιφερειάρχη Στε−
ρεάς Ελλάδας «περί ολοκλήρωσης και πιστοποίη−
σης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 και αφορά τον εκσυγ−
χρονισμό παραγωγικής μονάδας ηλιοθερμικών συ−
στημάτων στη ΔΕ Οινοφύτων της ΠΕ Βοιωτίας.
Με την υπ’ αρίθμ. 2665/122/Π06/5/00107/Ε/Ν. 3299/
04/31.01.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011,
του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αρίθμ.
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47718/08.11.2011 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλεται κύρωση
και τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 89890/2067/Π06/5/00107/
Ε/Ν.3299/04/19.10.2011 απόφασή μας «περί ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας της εταιρείας «ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με σκοπό τον εκσυγχρονισμό
παραγωγικής μονάδας ηλιοθερμικών συστημάτων στη
ΔΕ Οινοφύτων της ΠΕ Βοιωτίας», ως εξής:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτα−
κοσίων πενήντα μια χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά
ευρώ και έξι λεπτών (751.817,06€)
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδο−
μήντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (258.579,43€),
που αποτελεί ποσοστό 34,39% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
γ) Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν
τριάντα οκτώ ευρώ (245.138.00€), που αποτελεί ποσο−
στό 32,61% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
δαπάνης της επένδυσης.
δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα εν−
νέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (248.099,63€), που
αποτελεί ποσοστό 33,00% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. Η επιχορήγηση
που θα καταβληθεί στο δικαιούχο αναπροσαρμόζεται
σε 223.859,63€ λόγω της επιβαλλόμενης κύρωσης των
24.240,00€.
ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 17ΕΜΕ έναντι 21,04ΕΜΕ
της εγκριτικής απόφασης τις οποίες υποχρεούται να
διατηρήσει η επιχείρηση έως την 07.11.2016.
στ) Ορίζουμε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης την 16.02.2011.
ζ) Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7
του Ν. 3299/04 σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το ΠΔ 33/2011.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι−
χορήγησης, ήτοι #99.809,81€#.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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