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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1) 

 Σύσταση θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Με την αριθμ. πρωτ. 36298/2−11−11 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών, οι κάτωθι υπάλληλοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε.:

38777

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ ΒΑΘ−

ΜΙΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5 ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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, μεταφέρονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με 
την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ει−
δικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188).

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε 
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες κα−
ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις 
κατέχουν, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών 
θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται 
για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς 
δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέ−
σμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.

Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικό 
κλιμάκιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 
2 του ν. 3899/2010.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 22000 ευρώ περίπου 
για το τρέχον οικονομικό έτος και 118000 Ευρώ περίπου 
για κάθε οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προ−
ϋπολογισμό της Περιφέρειας, η οποία θα επιχορηγείται 
για τον σκοπό αυτό από τους Κεντρικούς Αυτοτελής 
Πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 
που κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου, των:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ, 5687115119/2−11−2011
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΕΡΠΕ, 1129195120/2−11−2011
ΗΛΙΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ, 1102711043/2−11−2011
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ, 1101051151/2−11−2011
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, 5685537143/2−11−2011)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
(2)

    Σύσταση θέσης στο Δήμο Διρφύων−Μεσσαπίων

  Με την αριθμ. πρωτ. 36296/04−10−2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε.:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, μεταφέρεται στο Δήμο Διρφύων−
Μεσσαπίων, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική 
βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188).

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται 
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την υπηρεσία του υπαλλήλου που τη κατέχει, με 
παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού 

προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο 
υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση προς 
δέσμευση, η μεταφορά του υπαλλήλου γίνεται με δέ−
σμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.

Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλι−
μάκιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρ−
θρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 
2 του ν. 3899/2010.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου 
Διρφύων−Μεσσαπίων, ύψους 8750 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 35000 Ευρώ περίπου για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου, ο οποίος θα επιχορηγείται για τον 
σκοπό αυτό από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους 
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που κατα−
νέμει το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Αριθμ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2022781186/11−10−2011)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
(3)

    Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

  Με την αριθμ. ηρωτ. 36299/05−10−2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών, η κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.:

ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, μεταφέρεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και 
ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188).

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται 
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την υπηρεσία της υπαλλήλου που τη κάτεχα, με 
παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού 
προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο 
υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση προς 
δέσμευση, η μεταφορά της υπαλλήλου γίνεται με δέ−
σμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.

Η μεταφερόμενη κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμά−
κιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του 
ν. 3899/2010.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ύψους 7.225 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 28.900 Ευρώ περίπου για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
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από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό της Περιφέρειας η οποίος θα επιχορηγείται 
για τον σκοπό αυτό από τους Κεντρικούς Αυτοτελής 
Πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 
που κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Αριθμ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7625164385/24−10−2011)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
(4)

      Σύσταση θέσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Με την αριθμ. πρωτ.36230/05−10−2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, η κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε.:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μεταφέρεται στην Περιφέ−
ρεια Θεσσαλίας με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευ−
τική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188).

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται 
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την υπηρεσία της υπαλλήλου που τη κατέχει, με 
παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού 
προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο 
υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση προς 
δέσμευση, η μεταφορά της υπαλλήλου γίνεται με δέ−
σμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.

Η μεταφερόμενη κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμά−
κιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 

16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του 
ν. 3899/2010.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 8200 ευρώ περίπου για 
το τρέχον οικονομικό έτος και 32800 Ευρώ περίπου για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό της Περιφέρειας ο οποίος θα επιχορηγείται 
για τον σκοπό αυτό από τους Κεντρικούς Αυτοτελής 
Πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 
που κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Αριθμ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1273212611/24−10−2011)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö

(5)
    Σύσταση θέσεων στη Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  Με τη Β1/4466/8−9−2011 κοινή απόφαση του Υφυπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
Ν.3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη 
των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33), μεταφέρονται οι κατωτέρω 
πρώην υπάλληλοι των ΗΣΑΠ Α.Ε., ΟΑΣΑ Α.Ε., ΕΘΕΛ Α.Ε., 
ΗΛΠΑΠ Α.Ε. στη Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι−
στώμενες προσωποπαγείς θέσεις ως ακολούθως:

Α/Α: Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο
Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα (Κατη−
γορία)

Κλάδος/Ειδικότητα

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2. ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ του Κωνσταντίνου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4. ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Χαραλάμπους ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

6. ΔΑΡΕΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7. ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ξενοφώντα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

8. ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

9. ΜΠΙΣΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ηλία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του κάθε μεταφερο−
μένου.
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Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του 
ν. 3920/2011

[Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 1796/24−10−2011 Υπ. Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γ.Γ. Εμπορίου)]

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9481038680/24.10.2011, 
1116685321/24.10.2011, 1266673519/24.10.2011, 
3261235311/24.10.2011, 7383737410/24.10.2011, 
7997382174/24.10.2011, 6763877171/24.10.2011, 
2051845246/24.10.2011, 7075335910/24.10.2011 αντίστοι−
χα)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
(6)

    Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του
Μπεχορόπουλου Μωϋσή του Ισραήλ.

  Με την αριθμ. Φ. 118672/24934/26−10−2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου περί ανακλήσεως 
των διοικητικών πράξεων και το άρθρο 21 Ν. 2690/99 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) έγινε αποδεκτή η 
από 24−8−2009 αίτηση του Μπεχορόπουλου Μωϋσή 
του Ισραήλ περί ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας 
και ανακαλείται η αριθμ. 58571/693/7−12−1957 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, κατά το μέρος που αφορά 
στην αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του προ−
αναφερομένου. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην αριθμ. 2046/23−5−2011 Συνεδρία του 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 
3284/2004 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 3838/2010.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
    Αριθμ. Δ2Α 1151550 ΕΞ 2011 (7)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1057201/1302

7/0002/17.6.1992 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Δι−
αδικασία και τρόπος καταβολής της συνδρομής για 
την αγορά του επιστημονικού περιοδικού «ΦΟΡΟΛΟ−
ΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 284/88 «περί οργανισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών» και Π.Δ. 79/90,
β) Του Ν. 2362/95 « περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
γ) Του Π.Δ. 394/96 για τις κρατικές προμήθειες,
δ) Του άρθρου 35 του Ν. 1882/90 «Μέτρα για την πε−

ριστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση 
και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις,

ε) Την αριθμ. 1057201/13027/0002/17−6−92 απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και τρόπος κατα−
βολής της συνδρομής για την αγορά του Επιστημονικού 
Περιοδικού «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1142090/4265/4.2.1999 (ΦΕΚ 
Β΄116) απόφαση.

στ) Την αριθμ. πρωτ. 94/7−9−2011 οικονομοτεχνική έκ−
θεση της Διοικούσας Επιτροπής της Φορολογικής Επι−
θεώρησης για την έντυπη και την ψηφιακή έκδοση και 
διάθεση του περιοδικού Φορολογική Επιθεώρηση,

ζ) Την Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/τ.Β΄/11−7−2011 απόφαση 
του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

η) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε την τροπο−
ποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1057201/13027/000
2/17.6.1992 απόφασης του Υπ. Οικονομικών όπως ισχύει 
ως εξής:

Η διάθεση του περιοδικού «Φορολογική Επιθεώρηση» 
στους δικαιούχους εφοριακούς υπαλλήλους θα γίνεται 
και με ψηφιακό τρόπο. Ειδικότερα:

1. Οι εφοριακοί υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στο 
περιοδικό μέσω του ιστότοπου της Διεύθυνσης Ελέγχων 
του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύ−
θυνση http://10.16.5.21 στο site της φορολογικής επιθεώ−
ρησης από όλες τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και σε όλες τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες έχουν πρόσβαση 
στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

2. Οι συνδρομητές θα λαμβάνουν το περιοδικό από την 
ιστοσελίδα της ομοσπονδίας ΠΟΕ−ΔΟΥ (www.poedoy.gr), 
εισερχόμενοι σε ειδική περιοχή όπου γίνεται έλεγχος 
ταυτότητας χρήστη με τη χρήση ονόματος χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ.: 1) 
1057201/13027/0002/17−6−92 και 2) 1142090/4265/0002/4−
2−1999 αποφάσεις μας, όπως δημοσιεύθηκαν οτα ΦΕΚ 
419Β/1−7−1992 και 116Β/17−2−1999 αντίστοιχα και ισχύουν 
σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ö
(8)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΣΟΓΚΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
του ΜΙΧΑΗΛ», γιο τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. ΠΤΠ 1/2007/2011/31−10−2011 Καταλογιστι−
κή πράξη του Προϊσταμένου του στ’ τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 
παρ 5, 155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ’ και άρθρα 
137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΣΟΓΚΑ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΜΙΧΑΗΛ, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 
107240185, πρόστιμο−πολλαπλό τέλος ύψους 17.122,84 € 
(δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα 
τέσσερα λεπτά) και τον κηρύσσουμε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπεύθυνο με τους υπόλοιπους καταλογι−
ζόμενους για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού 
τέλους ύψους 57.076,14 ΕΥΡΩ (πενήντα επτά χιλιάδων 
εβδομήντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών) για 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38781

συμμετοχή του με ποσοστό 30% στην τελωνειακή πα−
ράβαση της λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρ−
κας BMW με αριθμό πλαισίου WBAFA51070LM23107 και 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΗ 4724 που ταξινομήθηκε στη 
Δ/νση Μεταφορών με πλαστά τελωνειακά παραστατικά, 
με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι 
αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
Ö

(9)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στην «ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», γιο τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. ΠΤΠ 1/2007/2011/31−10−2011 Καταλογιστι−
κή πράξη του Προϊσταμένου του στ’ τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 
παρ 5,155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ’ και άρθρα 
137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε στην ΣΤΑΛΗ−
ΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, αγνώστου διαμονής, 
με ΑΦΜ 132639905, πρόστιμο−πολλαπλό τέλος ύψους 
19.976,65 € (δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα 
έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και την κηρύσσουμε 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπεύθυνη με τους 
υπόλοιπους καταλογιζόμενους για την καταβολή του 
συνολικού πολλαπλού τέλους ύψους 57.076,14 ΕΥΡΩ 
(πενήντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ και δε−
κατεσσάρων λεπτών) για συμμετοχή της με ποσοστό 
35% στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας 
ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας BMW με αριθμό πλαι−
σίου WBAFA51070LM23107 και αριθμό κυκλοφορίας 
ΙΒΗ 4724 που ταξινομήθηκε στη Δ/νση Μεταφορών με 
πλαστά τελωνειακά παραστατικά, με αποτέλεσμα να 
μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες δα−
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
Ö

(10)
    Επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και προστί−

μου στον ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ, για 
τον μη τελωνισμό οχήματος.

  Με την αριθμ. 17/09/2011 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του στ’ τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα 
με τα άρθρα 142, 152 παρ 5 και άρθρο 137 παρ. Α2 
του Ν. 3453/06 που τροποποίησε τον Ν. 2960/01, κα−
ταλογίζουμε στον ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΛΑΖΑ−
ΡΟΥ, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 062086933, (Τέ−
λος Ταξινόμησης #12.695,85# ευρώ, Φ.Π.Α #4.824,42# 
ευρώ, πρόστιμο #8.000# ευρώ), συνολικό ποσό ύψους 
#25.520,27# ευρώ, για την τελωνειακή παράβαση της 
μη καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 
ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER CHRYSLER 
με αριθμό πλαισίου WDC1641221A063673, το οποίο ο 
ανωτέρω εισήγαγε στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα δεν 
έχει προσέλθει να καταβάλει της δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

(11)
    Επιβολή Πολλαπλών τελών σε βάρος του ΙΩΑΝΝΟΥ

 Ιωάννη του Νικολάου και της Ανδρής (Αντρής)

  Με τη με αριθ. Π.Τ.Π. 523/07/24−10−2011 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Επίβλεψης 
Συγκροτημάτων Πειραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση λα−
θρεμπορίας υγρών καυσίμων−σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθ.119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 και επόμ. 
του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει−σε βάρος του 
ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη του Νικολάου και της Ανδρής (Αντρής), 
γεννηθέντα την 28−09−1966, κατόχου του με αριθ. 675093 
δελτίου ταυτότητας και του με αριθ. C232732 Κυπριακού 
Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 134643096 (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), 
τελευταίες γνωστές δ/νσεις διαμονής ή/και επαγγελ−
ματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα την οδό Σατω−
βριάνδου 64−Χαϊδάρι Αττικής, την οδό Σεϊζάνη 2−Νέα 
Ιωνία Αττικής, την οδό Μινώας 41−Μέγαρα Αττικής και 
ήδη αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος 
500,00 € (πεντακοσίων ευρώ) πλέον τελών χαρτοσήμου 
και Ο.Γ.Α. (2,4%), κηρύχθηκε αλληλεγγύως και εις ολό−
κληρον υπόχρεος για 1.000,00 € (χίλια ευρώ) και κατα−
λογίστηκαν δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 40,59 €
(σαράντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

Για την καταβολή των ως άνω ποσών (επιβληθέντος 
πολλαπλού τέλους και καταλογισθέντων δασμών κλπ. 
φόρων) κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπό−
χρεη σαν αστικά συνυπεύθυνη, σύμφωνα με τα άρθ. 161 
και επόμ. του ίδιου ως άνω Νόμου, η εταιρεία «Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» (Quality Oil Co) με τελευταία γνωστή έδρα στα 
Μέγαρα Αττικής οδός Μινώας 41, με Α.Φ.Μ. 800212268.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
Ö

      Αριθμ. 127904/Θ (12)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης για το οικ. έτος 2011 

στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και στο Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) του Α.Ν. 585/68 (Φ.Ε.Κ. 225/68 τ.Α) «περί καταργή−

σεως διατάξεων καθοριζουσών κατώτατα όρια επιχο−
ρηγήσεων εκ του κρατικού προϋπολογισμού προς τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, Οργανισμούς και Ιδρύματα.»

β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 338/76 (Φ.Ε.Κ.136 τ. Α) 
«περί οικονομικής ενισχύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σκοπούντων την 
εξωσχολική αγωγή της νεότητας και άλλων τινών συ−
ναφών διατάξεων».

γ) του άρθρου 50 παρ. 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66)  
«Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος 
Υπουργείου Οικονομικών»

δ)Τις διατάξεις του Ν.Δ 123/74 (Φ.Ε.Κ. 313/74 τ. Α΄) «περί 
επαναγωγής του Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ο υπό την εποπτεία του 
ΥΠ.Ε.Π.Ο».

ε) του Ν.1066/1917 (Φ.Ε.Κ. 268/17 τ.Α΄) «περί ιδρύσεως 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.»
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στ) του Π.Δ 27/99 (Φ.Ε.Κ. 26/99 Τ.Α΄) «περί εγκρίσεως 
Οργανισμού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.»

2. Την πίστωση η οποία έχει διαμορφωθεί στον τα−
κτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οικον. έτους 2011 για 
επιχορήγηση των Σ.Ε.Π και Σ.Ε.Ο ανερχόμενη στο ποσό 
των ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (85.800€) 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/59784/0020/22−8−2011 από−
φαση Γ.Λ.Κ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 το ύψος της 
κρατικής επιχορήγησης ως εξής:

α) Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) στο ποσό των τρι−
άντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (38.610€).

β) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) στο ποσό 
των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ 
(38.610€).

Η συνολική δαπάνη εβδομήντα επτά χιλιάδων διακο−
σίων είκοσι ευρώ (77.220€) θα βαρύνει την πίστωση του 
φορέα 19−110 και Κ.Α.Ε 2579 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, οικονομικού έτους 2011. Η καταβολή του ποσού 
θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων των οριζομένων 
από τα εγκεκριμένα με τις σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών, ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
    Αριθ. 40958/37788 (13)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 219 
του Ν. 3584/2007.

5. Τις υπ’ αριθμ. 8684/5652/2011, 8642/5610/2011 και 
8636/5604/2011 (ΦΕΚ 649/Β΄/2011, ΦΕΚ 1067/Β΄/2011) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί Κατάργησης του Κέντρου Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βύρωνα, του Κέντρου 
Ανοικτής Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Βύρωνα και 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Βύρωνα.

6. Την υπ’ αριθμ. 69745/2005 (ΦΕΚ 1830/Β΄/2005) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί 
Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βύρωνα.

7. Την υπ’ αριθμ. 240/2011 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Βύρωνα περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα 

με τη σύσταση σε αυτόν τεσσάρων (4) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου.

8. Το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη τροποποίηση 
του ΟΕΥ δεν απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, εφόσον η σύσταση των θέσεων γίνεται κατόπιν 
αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού, κατ’ εφαρμογή 
διάταξης νόμου. 9. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690/9−2−2011 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής (ΦΕΚ 597/Β΄/15−4−2011), περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 240/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα, περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, όσον αφο−
ρά το Άρθρο 16 «Κλάδοι και Κατηγορίες» και συγκεκρι−
μένα το εδάφιο με τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ−
ΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (ΦΕΚ 1830/Β΄/2005, σελ. 25136), 
η τελική μορφή του οποίου έχει ως εξής:

« Άρθρο 16
Κλάδοι και Κατηγορίες
..................................................................................................
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟ−

ΝΟΥ
(Οι οποίες κενούμενες καταργούνται−ν. 2266/94, ν. 

1874/90, ν. 2130/93, ν. 3584/07)
Οι θέσεις αυτές κατά ειδικότητα είναι: 
α) Τέσσερις (4) θέσεις εργατών καθαριότητας
β) Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
γ) Μία (1) θέση εργάτη−φύλακα−νυκτοφύλακα Νεκρο−

ταφείου
δ) Μία (1) θέση Τεχνολόγου Μηχανικού 
ε) Δύο (2) θέσεις TE Διοικητικού−Λογιστικού 
στ) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικού
Oι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 

με οποιονδήποτε τρόπο.
Η δαπάνη που προκαλείται στον Προϋπολογισμό του 

Δήμου για το έτος 2011, συνολικού ποσού 57.850,00 
ευρώ, έχει αναλυτικά ως εξής:

Κ.Α. 15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου»

Ποσό 38.550,00 € 
Κ.Α.15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ»
Ποσό 10.900,00 € 
Κ.Α. 15.6021.0002 «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων με σύμ−

βαση αορίστου χρόνου»
Ποσό 8.400,00 €
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν κατά προσέγγιση 

στους αντίστοιχους Κ.Α. τα κάτωθι ποσά: 
Κ.Α. 15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου»
Ποσό 66.100,00 €
Κ.Α. 15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ»
Ποσό 18.700,00 € 
Κ.Α. 15.6021.0002 «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων με σύμ−

βαση αορίστου χρόνου»
Ποσό 14.400,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Γενική Διευθύντρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ 
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(14)
   Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−

ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΔΙΑ−
ΚΑΤΟΥ Ο.Β.Ε.Ε.».

  Με την απόφαση ΙΕ/55278/20542/Π11/4/00072/Ε/
Ν. 3299/2004 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ολο−
κληρώθηκε επένδυση της «ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΟΥ Ο.Β.Ε.Ε.» που 
αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής επε−
ξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων ξύλου και λοιπών 
συναφών προϊόντων (οικιακά έπιπλα και κυρίως έπιπλα 
κουζίνας), συνολικής δυναμικότητας κατεργασίας όγκου 
ξυλείας 2.395 κ.μ./έτος (μέσος όρος πενταετίας), στην 
περιοχή Χελμάτα του Δήμου Κεφαλληνίας του Νομού 
Κεφαλονιάς−Ιθάκης, συνολικής δαπάνης οκτακοσίων σα−
ράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (844.000,00€), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (844.000,00€).

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (422.000,00€) και 
αποτελεί ποσοστό 50,00% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσί−
ων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ 
(242.228,00€) και αποτελεί ποσοστό 28,70% του συνολι−
κού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

5. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορί−
ζεται η 17−08−2010.

6. Ως ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης ορίζεται η 6−05−2010.

7. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επι−
χορήγησης ποσού διακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ 
(211.000,00€).

8. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της 04−10−2011 της 99ης 
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 
του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
Ö

(15)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−

ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Με την αρ. πρωτ. ΙΕ/οικ.55818/20780/Π11/5/00002/Ε/
Ν. 3299/2004/Β΄ ΦΑΣΗ/07−10−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώθηκε επένδυση 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αναφέρεται 
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας επιπλωμένων δια−
μερισμάτων, 4* (αστέρων) στη θέση «ΚΡΙΤΙΕΣ» οικισμού 
Βιλατωρίων Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ, πρώην Δήμου ΠΑΛΙ−
ΚΗΣ, Νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ−ΙΘΑΚΗΣ, δυναμικότητος 12 
δωματίων−28 κλινών.

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τρι−
ακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.323.580,72 €), εκ του 
οποίου το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα 

τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 
ενενήντα τεσσάρων (1.133.824,94 €) αφορά συμβατική 
επένδυση και το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλι−
άδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα 
οκτώ λεπτών (189.755,78 €) αφορά επένδυση με χρημα−
τοδοτική μίσθωση (leasing).

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα 
ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (442.191,73 €) και 
αποτελεί ποσοστό 39,00% του ενισχυόμενου κόστους 
της συμβατικής επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου 
εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσ−
σάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων (1.133.824,94 €).

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακο−
σίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός 
ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (341.281,31 €) και αποτελεί 
ποσοστό 30,10% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης 
συμβατικής επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκα−
τόν τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσά−
ρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων (1.133.824,94 €).

5. Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (350.351,90 €) και 
αποτελεί ποσοστό 30,90% του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης συμβατικής επένδυσης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσί−
ων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
(1.133.824,94 €).

6. Το ύψος της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ορίστηκε στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (74.004,75 
€) και αποτελεί ποσοστό 39,00% του συνολικού ύψους 
της ενισχυόμενης επένδυσης βάσει σύμβασης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης (leasing) ποσού εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 
εβδομήντα οκτώ λεπτών (189.755,78 €).

7. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε 
η 31−12−2009 και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας η 
30−03−2011.

8. Εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού διακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων ενενήντα 
πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (221.095,87 €).

9. Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μί−
σθωσης (leasing) θα καταβάλλεται μετά την εκάστοτε 
πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχεί−
ρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και 
της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13446/Π 11/5/00002/Ε/Ν.3299/2004/Β΄ 
ΦΑΣΗ/22−05−2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, όπως ισχύει.

10. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 99ης συνεδρίασης/
04−10−2011) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

 Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
Ö

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)

     Στην αριθμ 1985/22−08−2011 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μα−
κεδονίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2357/21−10−2011 
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(τ.Β΄). στην παράγραφο (8) διορθώνεται το εσφαλμένο 
«Δήμο Φιλιατών» στο ορθό «Δήμο Ηγουμενίτσας».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας)

    Ö
(17) 

 Στην αριθ. 15231/28−9−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− 

Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2280//Β/12.10.2011, 
στην παρ 5 του εισηγητικού μέρους διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Δήμου Διδ/χου» 

στο ορθό «Δήμου Αλεξ/πολης»

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης)  
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