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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ16γ/01/475/Γ (1)

Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. 
Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
− Το άρθρο 14Β ν. 3429/2005 («Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005), όπως 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 («Κα−
τάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και 
δημοσίων επιχειρήσεων» ν. 4002/2011 (Τροποποίηση της 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις 
για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − 
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πο−
λιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011).

− Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

− Την υπ’ αριθ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234/07.10.2009) «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών σε Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

− Το ΠΔ 110/11 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

− Την περ. α΄ του άρθρου 7 («Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων») του π.δ. 189/2009 («Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 άρθρου 3 π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010) και ισχύει, 
αναφορικά με την άσκηση εποπτείας επί των εταιρειών 
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγχώνευση με απορρόφηση

1. Οι εταιρίες (α) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά−
δων Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.
Μ. Α.Ε.» και αριθμό Μ.Α.Ε. 46490/01/Β/00/417 (απορρο−
φούμενη) και (β) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό Μ.Α.Ε. 38231/108/
Β/97/01 (απορροφούμενη), συγχωνεύονται με απορρό−
φηση από την (γ) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία», τον 
διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και αριθμό Μ.Α.Ε. 42017/01/
Β/98/19 (απορροφώσα).

2. Ο εταιρικός μετασχηματισμός της παρ. 1 του πα−
ρόντος άρθρου, διενεργείται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69−77α του κ.ν. 2190/1920 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του ν. 
2166/1993, όπως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και 
προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται.

Άρθρο 2
Στοιχεία της συγχώνευσης

1. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού των εταιρειών που 
συγχωνεύονται φέρει ημερομηνία 31 Αυγούστου 2011. 
Από την ημερομηνία αυτή, οι πράξεις των απορροφώ−
μενων εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι 
γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρίας.

2. (α) Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των απορ−
ροφώμενων εταιρειών (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) προς τις μετοχές που θα εκδώσει 
η απορροφώσα εταιρία (ΟΣΚ ΑΕ), θα καθοριστεί με 
βάση την σύγκριση των ιδίων κεφαλαίων κάθε μιας 
από τις συγχωνευόμενες εταιρίες κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού μετασχηματισμού, σύμφωνα με όσα 
ειδικότερα θα προβλέπονται στη Σύμβαση Συγχώνευ−
σης. (β) Οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών θα 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των κερδών 
της απορροφώσας εταιρίας της χρήσης 01.01 – 31.12.2011 
και εντεύθεν. 

3. Οι σκοποί των απορροφώμενων εταιρειών (ΔΕΠΑ−
ΝΟΜ ΑΕ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) θα εκπληρώνο−
νται από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και εφεξής 
από την απορροφώσα εταιρία ΟΣΚ Α.Ε., η οποία επίσης 
θα συνεχίσει να εκπληρώνει τους πριν από τη συγχώ−
νευση υφιστάμενους σκοπούς της. 

4. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και συμφωνίες αναφο−
ρικά με τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών, θα 
καθοριστούν με τη Σύμβαση Συγχώνευσης, μετά από 
αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των συγ−
χωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 3

Τροποποίηση καταστατικού της απορροφώσας εται−
ρίας ΟΣΚ Α.Ε.

1. Το καταστατικό της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ 
ΑΕ θα τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων και ως προς (α) το 
Μετοχικό Κεφάλαιο, (β) την επωνυμία και (γ) τον σκοπό 
της εταιρίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο.

2. Ειδικότερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορρο−
φώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. θα αυξηθεί, λόγω της συγ−

χώνευσης, κατά το ποσό του εισφερόμενου Μετοχικού 
Κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιρειών.

3. Η επωνυμία της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. 
θα τροποποιηθεί σε «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

4. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της 
παρούσας απόφασης, ο σκοπός της απορροφώσας εται−
ρίας ΟΣΚ Α.Ε. θα τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της ως εξής:

(i) Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι:
(α) Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, 

ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρι−
ακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου 
ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν 
γένει υποδομών (αα) των φορέων και των δομών εκπαί−
δευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους 
καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, ή (ββ) 
νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστά−
σεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή υπάγεται σε αυτό, 
ή (γγ) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημά−
των καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ή υπάγεται σε αυτό, ή (δδ) κάθε υπηρεσίας ή νομικού 
προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό, ή 
(εε) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα 
υλοποίησης έργων της εταιρίας.

(β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντι−
κείμενα.

(γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυ−
χρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης 
έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακο−
λούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων 
πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι». 

(δ) Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπό−
μενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που 
κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση 
των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με την 
μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμ−
φωνα με το νόμο.

(ii) Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία 
μπορεί ιδίως:

(α) Να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό 
ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να 
δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται 
και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και 
της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων 
ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρε−
όγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε 
σχέση με τα προαναφερόμενα.
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(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και 
με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση 
κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις νόμου.

(γ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινή−
των και κινητών πραγμάτων.

(δ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχε−
τίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς 
της εταιρίας.

5. Οι σκοποί της απορροφώσας εταιρίας δεν είναι 
αποκλειστικοί και δεν θίγουν συναφείς σκοπούς ή αρ−
μοδιότητες που μπορεί ήδη ή στο μέλλον να έχουν 
άλλοι φορείς, νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες ή όργανα 
του Δημοσίου ή της Αυτοδιοίκησης.

6. Κάθε άλλη σκόπιμη ή αναγκαία τροποποίηση του 
καταστατικού της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν επουσιωδών φραστικών 
προσαρμογών ή αναγκαίων προσθηκών στον σκοπό της 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου, θα γίνει με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας 
εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 κ.ν. 2190/1920, την 
παρ. 3 του άρθρου 2 ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
194/25.09.2008) και τις οικείες διατάξεις του καταστα−
τικού της. 

Άρθρο 4
Κανονισμοί Λειτουργίας

1. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται μετά τη συγ−
χώνευση το πρώτο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ ΑΕ.

2. Με απόφαση του ως άνω διοικητικού συμβουλίου 
της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε., που θα ληφθεί 
εντός είκοσι (20) ημερών από την καταχώριση στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης 
του άρθρου 74 κ.ν. 2190/1920 και εγκρίνεται με κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών, καταρτίζεται ο πρώτος Εσωτερικός Κανο−
νισμός Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος επέχει θέση 
οργανισμού του φορέα και στον οποίο μεταξύ άλλων 
ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου 
χρόνου, καθώς και τυχόν εποχικού προσωπικού. 

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της απορ−
ροφώσας εταιρίας, το προσωπικό της εντάσσεται και 
καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται 
στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 5
Λοιπά θέματα

1. Από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 74 
κ.ν. 2190/1920, η απορροφώσα εταιρία υποκαθίσταται 
στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
απορροφώμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξο−

μοιώνεται με καθολική διαδοχή, γενικότερα δε επέρχο−
νται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 κ.ν. 2190/1920.

2. Τα διοικητικά συμβούλια των ως άνω συγχωνευό−
μενων εταιρειών θα πρέπει να συνέλθουν το αργότερο 
μέχρι την 25ή Νοεμβρίου 2011 προκειμένου να αποφασί−
σουν την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης. 

3. Κάθε άλλο θέμα ή πράξη ή ενέργεια που δεν ρυθμί−
ζεται με την παρούσα απόφαση, θα αποφασίζεται από 
τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που συμμετέχουν 
στο μετασχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

   Ö 
(2)

 Τροποποίηση Υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας με 
την επωνυμία «Κ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με το δ.τ. «ΠΑΛΑ−
ΜΗΔΗΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 43821/14506 /Π08/5/00081/Ε/Ν.3299/2004/ 
8.11.2001 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τρο−
ποποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο επένδυσης 
της εταιρείας «Κ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » και με το Δ.Τ. «ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Α.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 με την 
υπ’ αριθμ. 69923/3380 /Π08/5/00081/Ε/Ν.3299/2004/05.11.2008 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12676/2174/Π08/5/00081/Ε/Ν.3299/2004/05.07.2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, και 
που αναφέρεται σε Επέκταση Ξενοδοχειακής Μονάδας 
κατηγορίας 5* (ΚΑ. ΣΤΑΚΟΔ 551.1) στη θέση ΚΑΝΤΙΑ της 
Τ.Κ. ΙΡΙΩΝ της Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ στο 
Νομό Αργολίδας (πρώην θέση ΚΑΝΤΙΑ του Δ.Δ. ΙΡΙΩΝ του 
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ στο Νομό Αργολίδας). 

Με την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου η δυ−
ναμικότητα της ξενοδοχειακής μονάδας που αφορά το 
υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο διαμορφώνεται σε 2 σου−
ίτες και 2 δωμάτια − 12 κλίνες (η συνολική δυναμικότητα 
του ξενοδοχείου ανέρχεται σε 137 δωμάτια − 260 κλίνες). 
Με την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου το 
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ύψος 
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα τριών χιλι−
άδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα έξι 
λεπτώv (1.253.981,46) με ποσοστό επιχορήγησης 38% 
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επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό τετρακοσίων 
εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτών (476.512,95€). Για την υλοποίηση 
της επένδυσης δεν προβλέπεται χρήση μεσομακροπρό−
θεσμου δανείου.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 24442/01.06.2011 Εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου και 
έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων, αποφάσεων 
ολοκλήρωσης και πιστοποιήσεων έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας για επενδύσεις που υπήχθησαν στους 
νόμους 3299/2004, 2601/98, 1892/90», δεν απαιτείται Γνω−
μοδότηση της Επιτροπής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(3)
 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν−

δυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004

  Με την υπ’ αριθμ. 49145/16351/Π08/5/00051/Ε/Ν.3299/2004/ 
03−11−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ», που αναφέρεται σε εκ−
συγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ελαιουργείου, στους 
Γαργαλιάνους, του Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, πε−
ντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ (1.593.725,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ (954.735,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 59,906% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης 
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων ενε−
νήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
(1.593.725,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξακοσί−
ων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ 
(638.990,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40,094% του συ−
νολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός 
εκατομμυρίου, πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων 
επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (1.593.725,00 €) και θα 
καλυφθεί από μετρητά που θα αποτελέσουν συνεται−
ριστικό κεφάλαιο.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
19−07−2010. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Από την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθη−
καν νέες θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπόλοιπου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων εβδο−
μήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και 
πενήντα λεπτών (477.367,50 €) στην επιχείρηση ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

   (4)
 Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης «ΟΡ−

ΝΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕ−
ΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του 
Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 49711/16535/Π08/5/00704/Ε/Ν.3299/04/ 
07−11−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
(η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.7 
παρ.11 περ. γ του Ν.3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της 
εταιρείας «ΟΡΝΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004, επένδυσης η οποία ανα−
φέρεται σε επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας πα−
ραγωγής πουλάδων αυγοπαραγωγής, στο Δ.Δ. Φιχτίων 
του Δήμου Μυκηναίων του Νομού Αργολίδας, συνολικού 
παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων 
ενενήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
(1.999.325,00 €) με επιχορήγηση επτακοσίων ενενήντα 
εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (799.730,00 €), 
δηλαδή ποσοστό 40 %.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 
ενενήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά 
ευρώ και πενήντα λεπτά (599.797,50 €), δηλαδή ποσο−
στό 30% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους της 
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενε−
νήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
(1.999.325,00 €). 

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (599.797,50 €), δηλαδή 
ποσοστό 30% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους 
της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων 
ενενήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
(1.999.325,00 €).

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 16 (16 ΕΜΕ).
Νέες θέσεις εργασίας: 5 νέες θέσεις πλήρους απα−

σχόλησης (5 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4/11/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(5)
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑ−

ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004. 

 Με την 49707/16532/Π08/5/00700/Ε/Ν.3299/2004/ 
7.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑ−
ΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε ίδρυση 
μονάδας αναγομώσεων, συντήρησης και υδραυλικών 
δοκιμών πυροσβεστήρων, στη ΒΙ.ΠΕ. Σπερχογείας, Δ.Ε. 
Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, 
συνολικού παραγωγικού κόστους 404.700,00€, με επι−
χορήγηση 202.350,00€, δηλαδή ποσοστό 50%.
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Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 82.963,50€, δηλαδή 
ποσοστό 20,5% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορη−
γούμενου προϋπολογισμού ποσού 404.700,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 119.386,50€ 
δηλαδή ποσοστό 29,5% επί του συνολικού επιλέξιμου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 404.700,00€

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 2,5 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(6)
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ−

ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 49703/16530/Π08/5/00697/Ε/Ν.3299/2004/7−11−2011
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.», για υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 4*, που αφορά 
τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με 
την προσθήκη νέων χρήσεων επί κοινοχρήστων χώρων 
με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, επί των 
οδών Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, στην πόλη της Κα−
λαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, συνολι−
κού παραγωγικού κόστους 450.000,00€, με επιχορήγηση 
220.500,00€, δηλαδή ποσοστό 49%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00€, δηλαδή 
ποσοστό 16% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγού−
μενου προϋπολογισμού ποσού 450.000,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 157.500,00€ 
δηλαδή ποσοστό 35% επί του συνολικού επιλέξιμου επι−
χορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 450.000,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 18,4 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 18,4 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(7)
 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΡΟ−

ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 49719/16538/Π08/5/00705/Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθη−
κε το αίτημα της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.», για υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται 

σε ίδρυση μονάδας εκτροφής και εμπορίας σαλιγκα−
ριών, στο Τ.Δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, Δήμου Καλαμάτας, 
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 
660.000,00€, με επιχορήγηση 264.000,00€, δηλαδή πο−
σοστό 40%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 231.000,00€, δηλαδή 
ποσοστό 35% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορη−
γούμενου προϋπολογισμού ποσού 660.000,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 165.000,00€ 
δηλαδή ποσοστό 25% επί του συνολικού επιλέξιμου επι−
χορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 660.000,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 3 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(8)
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΛΕΥΡΑ 

Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 49698/16526/Π08/5/00691/Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΛΕΥΡΑ Ο.Ε.» για υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004, επένδυσης που 
αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας κατασκευής κεραιών 
τηλεοράσεων και ιστών, στη θέση Βρωμοπήγαδο, τ.δ. 
Αγίων Θεοδώρων, Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λου−
τρακίου − Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας, συνολι−
κού παραγωγικού κόστους 677.500,00€, με επιχορήγηση 
250.675,00€, δηλαδή ποσοστό 37%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 257.450,00€, δηλαδή 
ποσοστό 38% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορη−
γούμενου προϋπολογισμού ποσού 677.500,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 169.375,00€ 
δηλαδή ποσοστό 25% επί του συνολικού επιλέξιμου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 677.500,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 4 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö

 (9)
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 49691/16520/Π08/5/00672/Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», για υπαγωγή στις δι−
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ατάξεις του Ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενο−
δοχείου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», κατηγορίας 2*, δυναμικότητας 67 
κλινών, επί της οδού Κολοκοτρώνη 14, στην πόλη της 
Καλαμάτας, Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, 
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 
620.000,00€, με επιχορήγηση 303.800,00€, δηλαδή πο−
σοστό 49%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 130.200,00€, δηλαδή 
ποσοστό 21% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγού−
μενου προϋπολογισμού ποσού 620.000,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 186.000,00€ 
δηλαδή ποσοστό 30% επί του συνολικού επιλέξιμου επι−
χορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 620.000,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 6,09 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

(10)
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 49686/16517/Π08/5/00666/Ε/Ν.3299/2004/7.11.2011 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004, επένδυ−
σης που αναφέρεται σε ίδρυση εργαστηρίου ζαχαρο−
πλαστικής, στο τ.δ. Καλαμάτας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου 
Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού 
κόστους 320.500,00€, με επιχορήγηση 141.020,00€, δη−
λαδή ποσοστό 44%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 88.942,50€, δηλαδή 
ποσοστό 29,5% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορη−
γούμενου προϋπολογισμού ποσού 320.500,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 84.932,50€ 
δηλαδή ποσοστό 26,5% επί της συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 320.500,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 2 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
    Ö 

 Αριθμ. ΤΠ 5578 (11)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι−
στημίου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 
του Ν. 4024/2011.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1.   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

2. Το άρθρο 6 του Ν. 2552/1997
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγρα−

φο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, διαπιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση πέντε (5) κενών οργα−
νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πα−
νεπιστημίου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά 
κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

(Α+Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ’ εφαρμογή των 

περ. α ή/και β της παρ. 
1α του άρ. 33 του 

ν. 4024/2011

Καταργού−
μενες κενές 

[Β μείον 
(Γ+Δ)]

περ. α
(Γ)

περ. β 
(Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος 
Διοικητικών Γραμματέων

2 1 1 0 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος Χειριστής Η/Υ

9 5 4 0 0 4

ΣΥΝΟΛΟ 11 6 5 0 0 5
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2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις

Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Βιβλιοθηκονόμος 1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Διοικητικού −Οικονομικού 6 2 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Μηχανικός Περιβάλλοντος 1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος Μηχανικός Η/Υ 1 1 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος Διοικητικός Λογιστικός 8 1 7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος Βιβλιοθηκονόμος 1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Οδηγός 1 1 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος Επιμελητής 3 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 22 6 16

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ−
διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Νοεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε..
Χ. ΚΟΚΚΩΣΗΣ
    Ö 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

   Στην αριθμ. οικ. 191209/3232 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2513/
τ.Β΄/7.11.2011, στη σελίδα 36822, προστίθεται ο παραληφθείς αριθμός πρωτοκόλλου «οικ.191209/3232».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027312111110008*

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.: 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)

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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