
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 3422
31 Δεκεμβρίου 2013

47581

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πι−

στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. 
Α.Κ.Ε.» και δ.τ. «KATERINA HOTEL» που υλοποιή−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04. . 1

Τροποποίηση της απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρω−
ση − οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας, της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΑΒΕΕ» και δ.τ. «PRISMA», που υλοποιήθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04. ....................... 2

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το
Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών. ...................................... 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.30123/

οικ.28567/918 κοινή υπουργική απόφαση που δη−
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3259/τ.Β΄/20.12.2013 ............... 4

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. Α.Κ.Ε.» 
και δ.τ. «KATERINA HOTEL» που υλοποιήθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04.

   Με την υπ’ αριθμ.  58722/24.12.2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πιστο−
ποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΥΦΑΝΤΗΣ Χ. & Φ. Α.Κ.Ε.» και δ.τ. 
«KATERINA HOTEL» που αναφέρεται στον ΕΚΣΥΓΧΡΟ−

ΝΙΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ (2*), ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 47 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ − 88 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ (3*), στην οδό Μυκόνου 3, του Δ. Κηφισιάς, 
της Νομαρχίας Αττικής, με τους εξής όρους:

1. την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τρακοσίων εξήντα 
τεσσάρων χιλιάδων τρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτών (2.364.388,68 €).

2. το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα επτά χι−
λιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και έξι λεπτών 
(1.867.867,06 €) που αποτελεί ποσοστό 79% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (496.521,62 €) 
που αποτελεί ποσοστό 21% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18−06−
2012

5. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 43 δω−
μάτια και 80 κλίνες.

6. Δημιουργήθηκαν 1,5 θέσεις εργασίας (1,5 EME) στον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα δύο 
λεπτών (496.521,62 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 
59506/ΥΠΕ/5/01692/Ε/Ν.3299/2004/27−12−2010 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.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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(2)
    Τροποποίηση της απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωση − 

οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πι−
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, 
της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» και δ.τ. 
«PRISMA», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

   Με την υπ’ αριθμ.  58762/ΥΠΕ/5/02934/Ε/Ν.3299/04/
24.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η υπ’ αριθμ.  18358/ΥΠΕ/5/02934/
Ε/Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 1526/τ.Β΄/4.5.2012) απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης 
της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ» και δ.τ. 
«PRISMA», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστή−
ματα, ονομαστικής ισχύος 99,25 KW, στη θέση Γ, ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του 
Νομού Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης:

1. Τροποποιείται ως προς το σημείο β του άρθρου 6 
και δημιουργείται νέος όρος διατήρησης θέσεων εργα−
σίας που αντιστοιχούν σε 30,44 EME.

2. πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας με 
τους εξής όρους:

(α) Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων, εκατό 
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (288.100,44 €).

(β) Το ύψος της Ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα επτά χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα 
επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (77.787,12€), που αποτελεί 
ποσοστό 27,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ενενήντα 
δύο ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (79.792,18€). Το ανωτέρω 
ποσό προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού της 
αναλογούσας επιχορήγησης, ύψους εκατόν δεκαπέντε 
χιλιάδων, διακοσίων σαράντα ευρώ και δεκαοκτώ λε−
πτών (115.240,18€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 
αφαιρουμένου του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων, 
τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (35.448,00€), που αντι−
στοιχεί στην επιβολή προστίμου παρακράτησης λόγω 
μη τήρησης του όρου περί διατήρησης των θέσεων 
εργασίας.

(δ) Το ύψος του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεί−
ου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων, 
εβδομήντα τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών 
(95.073,14€), που αποτελεί το 33,00% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,12KW.
(στ) Την επιβολή προστίμου παρακράτησης ποσού 

ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 
οκτώ ευρώ ( 35.448,00€), λόγω μη τήρησης θέσεων ερ−
γασίας, και η δημιουργία νέου όρου διατήρησης θέσεων 
εργασίας που αντιστοιχούν σε 30,44 EME.

(ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης:  01.10.2012.
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.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
      
    Αριθμ. 152977/14637 (3)

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το
Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/2010) «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. ββ. του Π.Δ. 139/2010 

(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου», περί αρμοδιότητας προγραμματισμού προσλή−
ψεων προσωπικού OTA.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206/τ.Α΄/06−10−1997), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 
234/τ.Α/28−12−2009), του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/τ.Α΄/3−3−1994) και τις αριθ. 53855/97 και 1746/99 εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στη 
διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 
OTA με μίσθωση έργου.

4. Την υπ’ αριθμ. 155/4−12−2013 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, 
με την οποία επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 29/26−3−2013 
απόφαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την κά−
λυψη των αναγκών παιδαγωγικού προσωπικού στους 
σταθμούς του ιδρύματος.

5. Το υπ’ αριθμ. 38528/4590/2013 έγγραφό μας προς το 
ΑΣΕΠ, με το οποίο διαβιβάσαμε την υπ’ αριθμ. 29/2013 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Πατρών, αναφορικά με τη σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου.

6. Το υπ’ αριθμ.  45726/14−11−2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
και την αρίθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/139/25693/11−11−2013 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθμ. 
ΠΥΣ 33/27−12−2006 με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δημοτικό Βρεφοκο−
μείο Πατρών με τέσσερα (4) άτομα διαφόρων ειδικοτή−
των και σύμφωνα με την αριθ. 8015/27−5−2013 βεβαίωση 
(ΑΠΟΔΟΧΗ) του ΑΣΕΠ. 

7. Η υπ’ αριθμ.  1360/5−12−2013 βεβαίωση του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Πατρών, με την οποία βεβαιώνεται ότι για 
την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την από−
φαση αυτή, έχει εγγραφεί στον Κ. Α. 00−6117 του προϋ−
πολογισμού του έτους 2013 ποσό ύψους 16.000,00€ ενώ 
στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2014 έχει 
προβλεφθεί στον Κ. Α. 00−6117 ποσό ύψους 80.000,00€, 
για την δαπάνη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών: ενός (1) ατόμου 
ΠΕ Νηπιαγωγών και τριών (3) ατόμων TE Βρεφονηπιο−
κόμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι ένα (1) έτος υπό την απαραίτητη 
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προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του 
Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/06−10−1997), όπως τροποποιή−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 § 3 του N. 3812/2009
(ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28−12−2009).

Η περαιτέρω διαδικασία επιλογής των προσώπων που 
θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση θα γίνει 
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3−3−1994) και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 § 3 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 
234/τ.Α΄/28−12−2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Πάτρα,  17 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
     Στο Φ.Ε.Κ 3259/τ.Β΄/20.12.2013 και στην υπ’ αριθμ.  

Φ.30123/οικ. 28567/918 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμα−
κευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιω−
τικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σε Ν.Π.Ι.Δ. − Ταμείο Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)», άρθρο 
34 που βρίσκεται στη σελίδα 46100 διορθώνεται το 
επίθετο του Γενικού Γραμματέα:

από το εσφαλμένο:
«Μαρκογιάννης»
στο ορθό:
«Μακρογιάννης».

  (Από το Υπουργείο Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02034223112130004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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