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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/39639/0026 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία Δημοσιονομι−

κού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 23, παρ. 4, περ. (ζ), 

του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247) 
όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4071/2011 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(Α.85) όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 7 και 9 του π.δ. 376/1988 «Οργανισμός 
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας «Ε.Κ.Α.Β.» (Α. 
169), όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α.98).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β.2105).

3. Το γεγονός ότι: α) η υφιστάμενη στελέχωση των 
παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. δεν καθιστά εφικτή την εκ−
καθάριση σε τοπικό επίπεδο των πρόσθετων αμοιβών 
και λοιπών αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσω−
πικού του εν λόγω φορέα, η οποία εκ των πραγμάτων 
διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία του,

β) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για την ταχεία 
πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, μέχρι την έναρξη λει−
τουργίας των Τμημάτων Προσωπικού και Οικονομικής 
Διαχείρισης των παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
στη Νομαρχία Αθηνών την αρμοδιότητα ελέγχου, εκκαθά−
ρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών που αφορούν 
αποζημιώσεις για εφημερίες ιατρών, πρόσθετες αμοιβές 
για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπε−
ρωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεω−
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τικού ωραρίου, κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών 
αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, 
των παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β., σε βάρος των πιστώσεων 
που της μεταβιβάζονται, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των 
Τμημάτων Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Μαΐου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
(2)

     Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΡΟΧΩ−
ΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUN CURE Α.Ε.» 
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20792/ΥΠΕ/5/00306/Ε/Ν.3299/ 
15−5−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ−
ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUN CURE Α.Ε.», που 
αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων (με σταθερές βάσεις), 
συνολικής ισχύος 3.700 KW, στη θέση «ΣΑΡΡΕΣ» του 
Δ.Δ. Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας του Νομού 
Μεσσηνίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(9.400.000,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(2.350.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (3.760.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ (3.290.000,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 35,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 8/2/2013.
στ) Δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση η δη−

μιουργία θέσεων εργασίας.
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 ποσού της επιχορήγησης ύψους ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(1.880.000,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(3)
     Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΙΟ−

ΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ Α.Ε» με δ.τ. 
«ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ», στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρη−
ματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του 
άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (2η περίοδος 2011), όπως 
ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της φο−
ρολογικής απαλλαγής.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20530/ΥΠΕ/6/00030/Γ/ Ν.3908/ 
2011/14−5−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η περίο−
δος 2011) της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ Α.Ε με δ.τ. ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ (φορέας), 
που αφορά στον Εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής 
ζωοτροφών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
10.92) στη θέση 7ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΔΙ−
ΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), συνολικού επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου κόστους εννιακόσιες εβδομήντα δύο χι−
λιάδες οκτακόσια τριάντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά 
(972.837,16 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τετρακόσιες τρι−
άντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα δύο λεπτά (437.776,72 €), ήτοι ποσοστό 
45,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με 
τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 1,00 που αντιστοιχούν σε 1,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 44,10 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

(4)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 40881/ΥΠΕ/5/02603/Ε/ 

Ν.3299/2004/ 21−9−2011 απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04 επένδυσης της Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Με την αρ. πρωτ. 20741/ΥΠΕ/5/02603/Ε/Ν.3299/2004/ 
15−5−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 40881/ΥΠΕ/5/02603/
Ε/Ν.3299/2004/21−09−11 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για τη 
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δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύ−
ος 79,80 KW, επί της οροφής κτιρίου που βρίσκεται στη 
θέση «Λιβάδια», του Δήμου Χανίων, επαρχίας Κυδωνίας, 
Νομού Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (224.000€).

Η αρχική απόφαση τροποποιείται ως προς την εγκα−
τάσταση Φ/Β σταθμού με 245 πάνελς στο έδαφος και 
176 πάνελς στην οροφή κτιρίου.

Ειδικά το Αρ. 6 α), πρώτο εδάφιο, της παραπάνω από−
φασης τροποποιείται ως εξής: «Τόπος εγκατάστασης

Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί με εγκα−
τάσταση 245 πάνελς στο έδαφος και 176 πάνελς στην 
οροφή κτιρίου στη θέση «Λιβάδια», του Δήμου Χανίων, 
επαρχίας Κυδωνίας, του Νομού Χανίων της Περιφέρειας 
Κρήτης.»

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω−
μοδοτική Επιτροπή.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. 45932/3774 (5)
Συμπλήρωση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε 

περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου .

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 159 παρ. 1 περ. ιγ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α./7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

β) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.A/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

2. Την αριθ. 24082/2445/2011 (ΦΕΚ 1248/τ.Β/14−6−2011) 
απόφασή μας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε πε−
ριφερειακούς συμβούλους, όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθ. 75008/6791/7−8−2012 απόφαση (ΦΕΚ 2365/τ.Β/
24−8−2012).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

4. Την ανάγκη ταχύτερης διεκπεραίωσης των διοικη−
τικών υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 24082/2445/2011 (ΦΕΚ 1248/
τ.Β/14−6−2011) απόφασή μας και ορίζουμε ότι οι αναφε−
ρόμενοι σε αυτήν Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα ασκούν 
την αρμοδιότητα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων των 
αθλητικών σωματείων της περιοχής ευθύνης της Περι−
φερειακής τους Ενότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ερμούπολη, 16 Μαΐου 2013

Ο Περιφερειάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

(6)
    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ 
O.E.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 
και αφορά τη μετεγκατάσταση και επέκταση μονά−
δας κατασκευής επίπλων κουζίνας και ντουλαπών, 
στη θέση «Λογγός ή Μουζούρι Αλιβερίου», Δ.Ε. Τα−
μυναίων, Π.Ε. Εύβοιας. 

  Με την Α.Π. 55146/1860/Π06/5/00128/Ε/Ν.3299/04/ 
16.05.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά−
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011, 
του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 και την Α.Π. 30459/805/
19−03−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
περί «παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Πε−
ριφερειάρχη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυ−
ξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δος, αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, επί θεμάτων του 
Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Β΄/817/09−04−2013)», πιστοποιείται η ολο−
κλήρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ O.E.», που αφορά τη μετεγκατάσταση 
και επέκταση μονάδας κατασκευής επίπλων κουζίνας και 
ντουλαπών, στη θέση «Λογγός ή Μουζούρι Αλιβερίου», Δ.Ε. 
Ταμυναίων, Π.Ε. Εύβοιας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα 
τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (546.783,59 €).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (136.695,90 €), που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενε−
νήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (136.695,90 €), 
που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενή−
ντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (273.391,79€), 
που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Οι συνολικές θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2,5 
ΕΜΕ (Υφιστάμενες: 1 ΕΜΕ, Νέες: 1,5 ΕΜΕ).

στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 13.05.2013.

ζ) Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04 σύμφωνα με 
τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι−
χορήγησης, ήτοι των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξήντα 
έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (126.066,29€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος ΔΙΑΠ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.15764/2012/0030895/19−04−2013 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο 
1042/29−04−2013 ΦΕΚ (τεύχος Β΄)

Ως προς το επώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΚΟΚΑΛΛΗΣ»

στο ορθό: «ΚΟΚΚΑΛΗΣ».

   (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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