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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508
(1)
Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση
ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προ−
μηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−

λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015».
β) των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/
9−3−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
2. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων που
αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως
των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθει−
ών, υπηρεσιών ή έργων, ώστε να εφαρμόζεται η κείμενη
νομοθεσία ενιαία και με ορθό τρόπο, από το σύνολο των
φορέων της Διοίκησης, διαφυλάσσοντας παράλληλα το
αίσθημα διαφάνειας και αμεροληψίας στη δράση των
εν λόγω συλλογικών οργάνων.
3. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας κλήρωσης για τον
ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοί−
κησης
Η διαδικασία της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω
κλήρωσης, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση,
στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δη−
μόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από
υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio).
Άρθρο 2
Διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης
Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια
για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Η κλήρωση διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας
οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, πα−
ρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής
μονάδας.
Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης
γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτε−
ρα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων
εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμε−
τοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε
πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία
Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή
συγκεκριμένου κλήρου.
Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούμενος αριθ−
μός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κλη−
ρωθέντα αυτά μέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη
σειρά κλήρωσης τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση
για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.
Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας
ειδοποιούνται αμελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά
και τα αναπληρωματικά μέλη.
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά
της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογρά−
φεται και από τους τρεις (3) παριστάμενους, κατά τα
ανωτέρω, υπαλλήλους.
Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του
συλλογικού οργάνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013
(2)
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ−
ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3982/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989)
«Οργανισμός της ΓΓΒ» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/
Α/31.5.1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ.396/1989».
3. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ
147/Α/27.6.2011).

4. Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α/27.6.2011).
5. Της υπ’ αριθμ. Υ352/8.7.2011 απόφασης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη»
(ΦΕΚ 1603/Β΄/11.7.2011).
6. Την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κυρώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότη−
τας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή για παροχή
υπηρεσιών κακής ποιότητας
1.1 Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ 143/Α), χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή /
και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως
αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενερ−
γείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
143Α), επισύρουν επιβολή προστίμου ύψους από 1.000
ΕΥΡΩ έως 10.000 ΕΥΡΩ ή / και προσωρινή ή οριστι−
κή ανάκληση της άδειας, όπως ειδικότερα κατωτέρω
ορίζεται.
1.2 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κακής ποιό−
τητας, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε ατύχημα ή
δυστύχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ΕΥΡΩ και,
αν το πρόσωπο που παρείχε την εν λόγω υπηρεσία,
κατέχει αντίστοιχη άδεια, επιβάλλεται και ανάκληση
της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για τρεις (3)
μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται πρό−
στιμο 10.000 ΕΥΡΩ και ανάκληση της άδειας άσκησης
του επαγγέλματος για έξη (6) μήνες. Σε περίπτωση
και δεύτερης υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 10.000
ΕΥΡΩ και οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του
επαγγέλματος.
Ατύχημα, κατά την έννοια της παρούσης απόφασης,
είναι η πρόκληση σωματικής βλάβης σε πρόσωπο, ενώ
δυστύχημα συμβαίνει όταν από την σωματική βλά−
βη προκαλείται ο θάνατος του παθόντος προσώπου.
Η πρόκληση και τα αίτια των ως άνω περιστατικών
βεβαιώνονται με αντίστοιχες εκθέσεις των αρμόδιων
αρχών.
Υποτροπή συμβαίνει όταν το ίδιο πρόσωπο υποπίπτει
για δεύτερη φορά σε παράβαση που αναφέρεται στην
ανωτέρω παρ. 1.1.
Στις περιπτώσεις παραβάσεων από πρόσωπα, τα οποία
διαθέτουν αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας, αντί της
ανωτέρω αναφερόμενης ανάκλησης της άδειας άσκησης
του επαγγέλματος, επιβάλλεται ισόχρονη απαγόρευση
άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
1.3 Στις περιπτώσεις παραβάσεων, που δεν εμπίπτουν
στην ανωτέρω παρ. 1.2, επιβάλλεται πρόστιμο (Π), το
ύψος του οποίου υπολογίζεται ως ακολούθως:
Π = ΕΔ * Χ * Σ * Ι * 10.000 Ευρώ,
Όπου:
• ΕΔ: Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας και λαμ−
βάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας
− H δραστηριότητα σχετίζεται με τις ηλε−
κτρικές εγκαταστάσεις
− Η δραστηριότητα σχετίζεται με εγκατα−
στάσεις καύσης υγρών ή αερίων καυσίμων
Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες

Τιμή ΕΔ
1

0,8

• Χ: ο χρόνος που διαπιστωμένα διαρκεί η παράβα−
ση και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Διάρκεια παράβασης σε μήνες
Τιμή Χ
<= 1
0,5
>1
1
• Σ: Σοβαρότητα παράβασης και λαμβάνει τις τιμές
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Σοβαρότητα Παράβασης
Τιμή Σ
− Από την παράβαση υπήρξε διακινδύνευση
1
της ασφάλειας προσώπων, ή
− Παρασχέθηκε υπηρεσία από πρόσωπο
που δεν κατείχε αντίστοιχη άδεια ή βεβαίω−
ση αναγγελίας
Από την παράβαση προέκυψε οικονομική
0,8
ζημία του αποδέκτη μεγαλύτερη των 5.000
ΕΥΡΩ
Άλλες επιπτώσεις από την παράβαση
0,4
• Ι: Ιστορικό παραβάσεων και λαμβάνει τις τιμές: 0,5
όταν δεν υπάρχει ιστορικό παραβάσεων και 1, σε περί−
πτωση υποτροπής.
• Το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο
από χίλια (1.000) ευρώ,
Άρθρο 2
Κυρώσεις για απασχόληση προσώπων που δεν δια−
θέτουν άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας
2.1 Στις επιχειρήσεις που απασχολούν, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας πρόσωπα που, αν και οφείλουν, δεν
διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους από 5.000 ΕΥΡΩ έως 50.000 ΕΥΡΩ ή /
και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ−
γίας τους, όπως ειδικότερα κατωτέρω ορίζεται.
2.2 Όταν από την απασχόληση των ως άνω προσώ−
πων προκλήθηκε ατύχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 25.000
ΕΥΡΩ, ενώ αν προκλήθηκε δυστύχημα, επιβάλλεται πρό−
στιμο 50.000 ΕΥΡΩ και ανάκληση της άδειας λειτουρ−
γίας για τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επι−
βάλλε−ται πρόστιμο 50.000 ΕΥΡΩ και, όπου εφαρμόζεται,
ανάκληση της άδειας λειτουργίας για έξη (6) μήνες,
ενώ αν από την υποτροπή προκλήθηκε και δεύτερο
δυστύχημα επιβάλλεται, όπου εφαρμόζεται, η οριστική
ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Τόσο η πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος και
η σύνδεση αυτών με την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας από πρόσωπο που δεν διέθετε την
απαιτούμενη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, όσο και
η ευθύνη της επιχείρησης ότι ανέθεσε την εκτέλεση
των εν λόγω δραστηριοτήτων στο ως άνω πρόσωπο,
τεκμηριώνονται με αντίστοιχες εκθέσεις των αρμόδιων
αρχών.
Υποτροπή συμβαίνει όταν η επιχείρηση υποπίπτει
για δεύτερη φορά σε παράβαση που αναφέρεται στην
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ανωτέρω παρ. 2.1.
Η ανωτέρω αναφερόμενη ανάκληση της άδειας λει−
τουργίας εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, για τη λειτουρ−
γία των οποίων, προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
η λήψη άδειας λειτουργίας από αρμόδια αρχή.
2.3 Στις περιπτώσεις παραβάσεων, που δεν εμπίπτουν
στην ανωτέρω παρ. 2.2, με επιφύλαξη των προβλέψεων
της παρ. 2.4, επιβάλλεται πρόστιμο (Π), το ύψος του
οποίου υπολογίζεται ως ακολούθως:
Π = ΕΔ * Χ * Σ * Ι * 50.000 Ευρώ,
Όπου:
• ΕΔ: Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας του ως
άνω προσώπου και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Τιμή ΕΔ

− H δραστηριότητα σχετίζεται με τις ηλε− 1
κτρικές εγκαταστάσεις
− Η δραστηριότητα σχετίζεται με εγκα−
ταστάσεις καύσης υγρών ή αερίων καυ−
σίμων
Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες

0,8

• Χ: ο χρόνος που διαπιστωμένα διαρκεί η παράβα−
ση και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Διάρκεια παράβασης σε μήνες
Τιμή Χ
<= 1
0,5
>1
1
• Σ: Σοβαρότητα παράβασης και λαμβάνει τις τιμές
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Σοβαρότητα Παράβασης
Τιμή Σ
Από την παράβαση υπήρξε διακινδύνευση
1
της ασφάλειας προσώπων
Από την παράβαση προέκυψε οικονομική
0,6
ζημία αποδέκτη των υπηρεσιών της επιχεί−
ρησης μεγαλύτερη των 5.000 ΕΥΡΩ
Άλλες επιπτώσεις από την παράβαση
0,3
• Ι: Ιστορικό παραβάσεων και λαμβάνει τις τιμές: 0,3
όταν δεν υπάρχει ιστορικό παραβάσεων, 0,5 σε περί−
πτωση πρώτης υποτροπής και 1, σε περίπωση δεύτερης
υποτροπής.
• Το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ,
2.4 Στις περιπτώσεις των παραβάσεων που αναφέρο−
νται στην παρ. 2.3, στις οποίες σημειώνεται τρίτη υπο−
τροπή ή στις περιπτώσεις μη καταβολής των προστίμων,
μετά την οριστικοποίηση αυτών, επιβάλλεται ανάκληση
της άδειας λειτουργίας για έξι (6) μήνες.
2.5 Εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα του ενός
πρόσωπα, τα οποία, αν και οφείλουν, δεν διαθέτουν
άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, επιβάλλεται, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, πρόστιμο για κάθε πρόσωπο χωριστά.
Άρθρο 3
Κυρώσεις για έκδοση ανακριβούς
βεβαίωσης προϋπηρεσίας
3.1 Στις επιχειρήσεις που εκδίδουν ανακριβή βεβαίω−
ση προϋπηρεσίας επιβάλλεται πρόστιμο (Π) ύψους από
5.000 ΕΥΡΩ έως 50.000 ΕΥΡΩ, το ύψος του οποίου υπο−
λογίζεται ως ακολούθως:
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Π = ΕΔ * Ι * 50.000 Ευρώ,
Όπου:
• ΕΔ: Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας για την
οποία εκδόθηκε ανακριβής βεβαίωση προϋπηρεσίας
και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πί−
νακα:
Είδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας Τιμή ΕΔ
− H δραστηριότητα σχετίζεται με τις ηλε−
κτρικές εγκαταστάσεις
− Η δραστηριότητα σχετίζεται με εγκατα−
στάσεις καύσης υγρών ή αερίων καυσίμων
Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες

1

0,5

• Ι: Ιστορικό παραβάσεων και λαμβάνει τις τιμές: 0,2
όταν δεν υπάρχει ιστορικό παραβάσεων, 0,5 σε περί−
πτωση υποτροπής και 1, σε περίπτωση υποτροπής πε−
ρισσότερο από μια φορές.
3.2 Εάν η επιχείρηση εκδώσει περισσότερες από μια
ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλεται, σύμ−
φωνα με τα ανωτέρω, πρόστιμο για κάθε βεβαίωση
χωριστά.
Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιβολής κυρώσεων
4.1 Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σε
πρόσωπα που διαθέτουν αντίστοιχη άδεια, επιβάλλο−
νται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του
τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή, όταν δεν υπάρ−
χει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης
διαμονής του παραβάτη.
4.2 Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σε
πρόσωπα που δεν διαθέτουν αντίστοιχη άδεια, καθώς
και οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, επιβάλ−
λονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην
οποία σημειώθηκε η παράβαση.
4.3 Οι κυρώσεις επιβάλλονται επί τη βάσει έκθεσης
οργάνου ελέγχου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του
άρθρου 11 του Ν. 3982/2011, τηρώντας τις προβλέψεις
του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999.
4.4 Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός δύο (2) μηνών
από την οριστικοποίησή τους, σύμφωνα με τις προ−
βλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011,
προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να κατατεθεί το
σχετικό καταθετήριο πληρωμής, στην αρχή που επέβαλε
το πρόστιμο.
4.5 Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί
διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3200/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.6 Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται στο
διαδίκτυο σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.4 του
άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 κ’ του Ν. 3861/2010.
Άρθρο 5
5.1 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε.» η
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46568/ΥΠΕ/5/00258/Ε/
Ν. 3299/2−11−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,
12 εδάφιο β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε.» που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστι−
κής αλυσίδας στην κτηματική περιοχή Θέρμης τούτου
Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, με τους εξής
όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ−
μυρίου εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ (1.635.920,00)€
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ
(507.135,00) € που αποτελεί ποσοστό 31,00 % του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα
ενός ευρώ (376.261,00) € που αποτελεί ποσοστό 23,00 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης .
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (752.524,00) € που αποτελεί
ποσοστό 46,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 15/6/2010.
στ) Πιστοποιούνται 14 θέσεις εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 15,98 ΕΜΕ έναντι 16 που αντιστοιχούν σε 16 ΕΜΕ
που προβλεπόταν στην απόφαση υπαγωγής.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους εκατόν πενή−
ντα έξι χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ (156.036,00 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(4)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46571/ΥΠΕ/4/00129/Ε/Ν. 3299/
2−11−11 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ.11,12 εδάφιο β
του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΝΤΟΒΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που
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αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής με−
ταλλικών σκελετών, στο Αγγελόκαστρο του Δήμου
Αγρινίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με τους εξής
όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσά−
ρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων
τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (4.523.414,00)€
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα τεσσάρων ευρώ (1.130.854,00) € που αποτελεί
ποσοστό 25,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
τριάντα έξι ευρώ (2.035.536,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 45,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης .
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά
χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (1.357.024,00) € που
αποτελεί ποσοστό 30,00 % του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 15/4/2011.
στ) Πιστοποιούνται 9 θέσεις εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 9 ΕΜΕ έναντι 21 που αντιστοιχούν σε 18 ΕΜΕ
που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση μέχρι το 3°
έτος λειτουργίας της..
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους επτακοσίων
οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ (708.036,00 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(5)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της Εταιρείας «Μ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ O.E.» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46566/ΥΠΕ/4/00566/Ε/Ν. 3299/
2004/2−11−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πιστοποιείται η ολο−
κλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «Μ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ O.E.» που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιασπκής
αλυσίδας στην περιοχή Ν. Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου
του Νομού Θεσσαλονίκης, με τους εξής όρους:
− Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτακο−
σίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(755.320,00 €).

37171

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πε−
νήντα οκτώ ευρώ (490.958,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 65,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
δύο ευρώ (264.362,00€), που αποτελεί ποσοστό 35,00%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης επένδυσης: 13/10/2010.
− Την πιστοποίηση 3 θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 4,47 EMΕ έναντι 6 που αντιστοιχούν σε 6 ΕΜΕ
που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση να δημιουρ−
γήσει ο φορέας μέχρι το 3° έτος λειτουργίας του.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011.
Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού εκα−
τόν είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ
(126.462,00€).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθ. 7001/2/1458−ια΄
(6)
Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γρα−
φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 61).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την ανάγκη της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, λόγω
των τρεχουσών δημοσιονομικών δεσμεύσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την
07 Νοεμβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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