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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9063
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα και
τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄).
β) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999
(45Α΄).

γ) Του Π.Δ. 234/2007 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο
Υπουργείο Εσωτερικών» (272/Α΄).
δ) Του Π.Δ. 146/2008 «Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1988 «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώ−
θηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (202/Α΄).
ε) Του Π.Δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
(15/Α΄).
στ) Του άρθρου 2 παρ. 1 (γ) του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (170/Α΄).
ζ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) ..........» (147/Α΄).
η) Tου Π.Δ. 110/2011, «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (243/Α΄).
2. Τη με αριθμό: Υ 17/30.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά» (2748/Β΄).
3. Τη με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών (2023/
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με
αριθμό Τ.Τ. 17905/7.4.2008 (596/Β΄, ΔΙΔΚ/Φ.1/2/17193/25.6.2008
(1262/Β΄ όμοιες και τη με αριθμό 4089/5.9.2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (1978/Β΄.
4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής την
άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα της Γε−
νικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
του Υπουργείου Εσωτερικών:
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1. Την υποβολή ερωτημάτων για γνωμοδότηση προς
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2. Την έγκριση διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσε−
ων με αντικείμενο τα θέματα της Γενικής Γραμματείας
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
3. Τα έγγραφα που αφορούν στη σύγκληση συσκέψε−
ων καθώς και στη συμμετοχή υπαλλήλων σε συσκέψεις
που διενεργούνται από κοινού με άλλα Υπουργεία ή
φορείς με αντικείμενο τα θέματα της Γενικής Γραμμα−
τείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
4. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών στα θέματα
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής.
5. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης αλλογε−
νών αλλοδαπών.
6. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογε−
νών αλλοδαπών μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) και ομογενών εξωτερικού, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 10 του N. 3284/2004 (217/Α΄).
7. Την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων του εθνικού σημείου επαφής του Ευ−
ρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.
8. Τα έγγραφα που αφορούν στη διαμόρφωση εθνικών
θέσεων για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής ενώπιον των οργάνων της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών,
στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής και κατευθύνσεων
του Υπουργείου.
9. Την πρόσκληση σε διαβούλευση προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς: α) για τη διαμόρφωση της Εθνι−
κής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, και β) για
την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων του Ευρω−
παϊκού Ταμείου Ένταξης.
Άρθρο 2
Α. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης την άσκηση αρμο−
διοτήτων στα παρακάτω θέματα:
1. Την έκδοση αποφάσεων για θέματα ιθαγένειας, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας.
2. Την αποστολή στατιστικών στοιχείων για θέματα
ιθαγένειας στα όργανα της Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς ορ−
γανισμούς, σε ελληνικούς φορείς καθώς και σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη.
Β. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ένταξης την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω
θέματα:
1. Την αποστολή στατιστικών στοιχείων για θέματα
μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης στα
όργανα της Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε ελληνι−
κούς φορείς καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
2. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης
αδειών διαμονής καθώς και την έκδοση αντίστοιχων
απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων για τις κα−
τωτέρω κατηγορίες:
α) Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους,
β) άδειες διαμονής που εκδίδονται βάσει των διατά−
ξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 23443/7.9.2011
«Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται
σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της
Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέ−
ση προσηκόντως αποδεδειγμένη» (2225/Β΄, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 3
Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Διευθύνσε−
ων, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής, την άσκηση αρμοδιοτήτων στα
παρακάτω θέματα, αντιστοίχως προς τις αρμοδιότητες
κάθε Διεύθυνσης:
1. Τις αποφάσεις ανασύστασης φακέλου.
2. Την έγκριση χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου
για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας και για
λόγους δημοσίου συμφέροντος από την αρμόδια ελλη−
νική προξενική αρχή.
3. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογε−
νών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών
(Ε.Δ.Τ.Ο.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του
N. 3838/2010 (49/Α΄).
4. Τη μέριμνα για την τροφοδότηση του δικτυακού τόπου
του Υπουργείου με πληροφορίες, εγκυκλίους και υλικό εν
γένει σχετικά με τα θέματα της οικείας Διεύθυνσης.
5. Την ειδική εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την εκπρο−
σώπηση του Υπουργείου ενώπιον των αρμόδιων διοικητι−
κών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των
ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή
της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 9 του άρθρου 7 του N. 4018/2011 (215/Α΄).
Άρθρο 4
Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων,
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής, την άσκηση αρμοδιοτήτων στα
παρακάτω θέματα, αντιστοίχως προς τις αρμοδιότητες
κάθε Τμήματος:
1. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης
αδειών διαμονής καθώς και την έκδοση αντίστοιχων
απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων για όλες τις
κατηγορίες αδειών διαμονής με εξαίρεση: α) αυτές, για
τη χορήγηση των οποίων, απαιτείται η έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης, και β) αυτές, η έκδοση των
οποίων ανατίθεται με τις διατάξεις της παρούσας σε
ιεραρχικά ανώτερο όργανο.
2. Την έκδοση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής.
3. Τις αποφάσεις επιβολής προστίμου σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 87 του N. 3386/2005 (212/Α΄),
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
4. Την υπογραφή αδειών διαμονής ενιαίου τύπου του
Κανονισμού Ε.Κ. 1030/2002, με τη μορφή της αυτοκόλ−
λητης ετικέτας, των δελτίων διαμονής και μόνιμης δια−
μονής, καθώς και των Φύλλων Ενιαίου Τύπου.
Άρθρο 5
1. Οι αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και
Τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6
και 7 της με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 κοινής
απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, όπως ισχύει, συνεχίζουν να ασκούνται από τους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων ισχύει και για τους αναπληρωτές σε περίπτωση
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. οικ. 2/21721/0025
(2)
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) Α.Ε.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIKΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2303/95 «Πληρω−
μή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω Τραπεζικού
Συστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄) «Περιορισμός Κρατικών Δαπανών».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3195/03, περί
ρύθμισης θεμάτων συγχώνευσης εταιρειών ΕΒΟ ΑΕ−
ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ.
4) Τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) σε συνδυασμό με τις παρ. 2α
& 2δ του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄).
5) Την από 01/03/2012 κατάσταση της ΔΟΥ Μεγάλων
Επιχειρήσεων.
6) Το Απόσπασμα Πρακτικού της από 2.3.2012 Έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΑΣ ΑΕ.
7) Την με αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστή−
ματα κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων
εξακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 22.698.820,36) με την
έκδοση 13.592.108 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας
1,67 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν απο−
κλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του
ως άνω ποσού θα γίνει με συμψηφισμό οφειλών της
εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες απο−
σβένονται και ειδικότερα ποσού € 22.698.820,56 που
είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. Η
διαφορά του ποσού των 0,20 ευρώ θα καταβληθεί στο
Ελληνικό Δημόσιο από την ΕΑΣ ΑΕ τοις μετρητοίς.
2. Η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων στην οποία κοινο−
ποιείται η παρούσα, θα μεριμνήσει για τη διαγραφή του
ποσού των € 22.698.820,36 και την έκδοση του σχετικού
ΑΦΕΚ που θα γίνει οίκοθεν από αυτήν.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Φ 6.153/οικ.2681/172
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας και τροποποίηση άδειας
εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγ−
χρονισμού της SOL (ΣΟΛ) ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Απλοποίηση της αδει−
οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄)
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του Ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172/Α΄),
δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3/Α΄) όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50/Α΄),
στ) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α΄) όπως αυτός ισχύει μέχρι
σήμερα,
ζ) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176/Α΄) όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,
η) του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α΄) όπως ισχύει,
θ) του Π.Δ. 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147/Α΄).
ι) του Π.Δ. 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄),
κ) της απόφασης Υ13/24−11−2011 του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β΄).
2. το αρ.2 παρ. 22 της υπ’ αριθμ. Φ.2/1386/22/9−2−2011
(ΦΕΚ 335/Β΄) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν−
σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
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του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76/Α΄) και του αρ. 51 του
Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ−
στημα Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μέχρι
σήμερα.
4. Το αρ. 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ.139649/9−11−
2010 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού”
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765/Β΄).
5. Την Φ 6.153/5498/530/28−6−2010 (ΦΕΚ 118/Β΄) από−
φαση μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας
διάρκειας τριών (3) ετών στο εργοστάσιο εμφιάλωσης
βιομηχανικών και ιατρικών αερίων της SOL (ΣΟΛ) ΕΛ−
ΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ AE
που βρίσκεται στην Θέση Παχή Πάτημα – Στεφάνη του
Δήμου Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.
6. Την Φ 6.153/2620/179/10−3−2011 (ΦΕΚ 482/Β΄) απόφα−
ση με την οποία χορηγήθηκε στο εν λόγω εργοστάσιο
άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού εκ−
συγχρονισμού του διάρκειας δύο (2) ετών.
7. Την από 1−11−11 αίτηση της ΑΕ για την χορήγηση
άδειας λειτουργίας μετά την υλοποίηση μέρους του
εκσυγχρονισμού που εγκρίθηκε με την Φ 6.153/2620/179/
10−3−2011 απόφαση καθώς και την τροποποίηση αυτής
της απόφασης ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις
του υπολοίπου τμήματος σύμφωνα με τα νέα σχεδια−
γράμματα που υπέβαλε.
7. Την από 10−11−2011 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης
της ΓΓ Βιομηχανίας και την 80475/14−12−2011 γνωμάτευση
του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τις Φ 6.153/5498/530/28−6−2010 και
Φ 6.153/2620/179/10−3−2011 αποφάσεις μας με τις οποίες
χορηγήθηκε στο εργοστάσιο εμφιάλωσης βιομηχανικών
και ιατρικών αερίων της SOL (ΣΟΛ) ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ AE που βρίσκεται
στην Θέση Παχή Πάτημα – Στεφάνη του Δήμου Δερβε−
νοχωρίων Βοιωτίας άδεια λειτουργίας διάρκειας τριών
(3) ετών και άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού και
κτιριακού εκσυγχρονισμού διάρκειας δύο (2) ετών αντί−
στοιχα, σύμφωνα με τα νέα σχεδιαγράμματα που υπο−
βλήθηκαν και θεωρούνται με την παρούσα απόφαση.
Κατά τα λοιπά, οι προαναφερόμενες αποφάσεις πα−
ραμένουν σε ισχύ ως έχουν.
2. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την
οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες δι−
ατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012
Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού
Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υγείας
Ανταγωνιστικότητας
και Κοινωνικής
και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ
ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Φ 6.135/2618/169
(4)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικής και
κτιριακής επέκτασης στο εργοστάσιο της ΜΕΝΤΙ−
ΣΠΕΣ ΑΕΒΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Απλοποίηση της αδει−
οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄)
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του Ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172/Α΄),
δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3/Α΄) όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50/Α΄),
στ) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι
σήμερα,
ζ) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176/Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,
η) του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α΄) όπως ισχύει,
θ) του Π.Δ. 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147/Α΄),
ι) του Π.Δ. 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄),
κ) της απόφασης Υ13/24−11−2011 του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740.Β΄).
2. Το αρ.2 παρ. 22 της υπ’ αριθμ. Φ.2/1386/22/9−2−2011
(ΦΕΚ 335/Β΄) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν−
σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε−
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λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76/Α΄) και του αρ. 51 του
Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ−
στημα Υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Το αρ. 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ.139649/9−11−
2010 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού”
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765/Β΄).
5. Την Φ 6.135/8843/514/16−5−2000 (ΦΕΚ 702/Β΄) από−
φασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας
αόριστης χρονική διάρκειας στο εργοστάσιο παραγω−
γής ιατροτεχνολογικού υλικού (παραγωγή φίλτρων και
γραμμών τεχνητού νεφρού) της ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ που
βρίσκεται στο ΟΤ 12 Β΄ της ΒΙΠΕ Λάρισας.
6. Την από 12/7/11 αίτηση της ΑΕΒΕ για την χορήγη−
ση άδειας κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης του
προαναφερόμενου εργοστάσιου.
7. Την από 17−11−11 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της
ΓΓ Βιομηχανίας και την 83647/30−12−2011 γνωμάτευση
του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής
και κτιριακής επέκτασης διάρκειας τριών (3) ετών στο
εργοστάσιο της ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ που εικονίζεται στα
σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα από−
φαση και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ
Θέση εγκατάστασης: ΟΤ 12 Β΄ − ΒΙΠΕ Λάρισας
Είδος δραστηριότητας: παραγωγής ιατροτεχνολογι−
κού υλικού (φίλτρων και γραμμών τεχνητού νεφρού)
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 1.1230,7 kw (κινητήρι−
ας), 125,4 kw (θερμικής) και αξίας 6.719.550 €.
Μη παραγωγικό εξοπλισμός ισχύος 53 kw (κιν.) και
αξίας 14.000 €.
2. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ−
ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νο−
μοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης
των πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά
την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και μετά
την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, να υποβληθούν
με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην Φ15/7815/615/14−4−2005 Υπ. απόφαση
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
3. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την
οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες δι−
ατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού
Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υγείας
Ανταγωνιστικότητας
και Κοινωνικής
και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ
ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 30/077/645
΄Έγκριση παραγωγής μπύρας
με χρήση πρωτεολυτικού ενζύμου.

(5)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄/134) «περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄/90) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7, 8 του Καν(ΕΚ)
1332/2008 της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τρο−
φίμων και την τροποποίηση της Οδηγίας 83/417/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου,
της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της Οδηγίας 2001/112/ΕΚ του
Συμβουλίου και του Καν(ΕΚ) 258/97.
3. Την υπ’ αριθ. 220/2011 απόφαση Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παραγωγής μπύρας
με χρήση πρωτεολυτικού ενζύμου.
4. Την υπ’ αριθ. Υ25/2011 (ΦΕΚ Β΄/2792) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Εγκρίνεται η προσωρινή, μέχρι την οριστική διευθέ−
τηση του θέματος σε επίπεδο Ένωσης στα πλαίσια
εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1332/2008, έγκριση παραγωγής
τύπου μπύρας με συστατικά: νερό, βύνη κριθής (τουλά−
χιστον 60%), σιρόπι μαλτόζης (έως 40%), λυκίσκο και
μαγιά με την προσθήκη του πρωτεολυτικού ενζύμου με
την εμπορική ονομασία Brewers Clarex™ (προπυλο−ολι−
γοπεπτιδάση) σε μέγιστη περιεκτικότητα 0,75PPU/I. Η
προσθήκη του ενζύμου θα γίνεται πριν από τη ζύμωση
ταυτόχρονα με την προσθήκη της μαγιάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
(6)
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου.
Με την υπ’ αριθμ. 46486/28−12−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007,
των άρθρων 28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς
και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμόν 10/2ο/14−11−2011
πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.
3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΓΕΩΡ−
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνα, με βαθμό
Γ΄, από τον κλάδο ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ στον κλάδο
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με μεταφορά
της θέσης της.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέον
δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
816/800/14−02−2012)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
Με την αριθμ. 100/26−01−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Ηρακλείου Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/07,
των άρθρων 28, 33 και 35 § 5 του Ν. 4024/2011 καθώς
και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμόν 14/2011 πρακτικό), μετα−
τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΤΣΙΧΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του Νικολάου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών
καθαριότητας στον ανώτερο κλάδο ΔΕ Οδηγών αυτοκι−
νήτων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, λόγω
απόκτησης εμπειρίας.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής: 1172/25−1−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
4151/3983/14−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Μεταφορά θέσης στο ΝΠΔΔ «Θορικός»
Δήμου Λαυρεωτικής.
Με την αριθμ. 1/2012 απόφαση του Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του
Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 και με τη
σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ’ αριθμ.
2/2011 και 10/2011 πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Κυκλάδων και Υπαλλήλων
ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, αντίστοιχα) και την αριθμ. 2
/2011 απόφαση σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργα−
νισμός «Γεώργιος Αξιώτης» Δήμου Μυκόνου, μετατάσ−
σεται η μόνιμη υπάλληλος ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών με βαθμό Ε΄,
από το ΝΠΔΔ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός
Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώτης» στο ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»
Δήμου Λαυρεωτικής, με μεταφορά της θέσης της και
στον ίδιο κλάδο και βαθμό.
(Αριθμ. βεβ. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: 175/2011)
(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 2680/2550/
14−02−2012).

του Ν. 3584/2007, των άρθρων 28, 34 και 35 § 5 του
Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αρ. 14/2011 πρακτι−
κό) και του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Χαλανδρίου» (υπ’ αρ. 165/05−08−2011 έγγραφο)
και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, με−
τατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του
Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, από
το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Χαλανδρίου» στο Δήμο Χαλανδρίου, με μεταφορά της
θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Χαλανδρίου: 1609/30−01−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
4449/4278/03−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(10)
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αχαρνών.
Με την υπ’ αριθμ.197/13−02−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, των άρθρων
28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής (υπ’ αρ. 23/2011
πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.
3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΚΑΡΑ−
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΠΕ 5 Μηχανολόγων
Μηχανικών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της.
(Αριθμ. βεβ.Δήμου Αχαρνών: 12389/03−02−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
6943/6687/22−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(11)
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου.

Μεταφορά θέσης στο Δήμο Χαλανδρίου.

Με την υπ’ αριθμ. 4780/07−02−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/2007,
των άρθρων 28, 34 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς
και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (υπ’ αριθμόν 9/4οΕΗΔ/2011 πρακτικό) και
τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετα−
τάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Γεωργίου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά
της θέσης του, με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Περιστερίου: 4275/01−02−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
7085/6828/22−02−2012).

Με την (σε ορθή επανάληψη) υπ’ αριθμ. 840/08−12−
2011 απόφαση του Δημάρχου Χαλανδρίου που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101 και 181

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(9)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(12)
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αχαρνών.
Με την υπ’ αριθμ. 200/13−02−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του
άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους
2010 της ΠΟΕ − ΟΤΑ, του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττι−
κής (υπ’ αριθμόν 23/2011), μετατάσσεται ο υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
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ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου, με βαθ−
μό Δ΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδη−
γών Απορριμματοφόρων Οχημάτων (λόγω απόκτησης
εμπειρίας), με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αχαρνών: 12386/03−02−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
6938/6682/22−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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.: 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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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