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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 8021/0092 (1)
Καθορισμός δείγματος ελέγχου που θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβο−
λών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Γενικής Δι−
εύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 6 

του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(ΦΕΚ Β΄ 2105).

4. Την ανάγκη καθορισμού του δείγματος των ελέγχων 
που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης 
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων 
επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντά−
ξεων, από 1−1−2013 μέχρι 30−4−2013.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 μέχρι 30−4−2013 
θα ελεγχθεί, από το Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Διενέργει−
ας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της παρ. 
7 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011, το σύνολο των πράξεων 
κανονισμού σύνταξης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν από 
10−12−2012 μέχρι 28−2−2013, απ τις Διευθύνσεις Κανονι−
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(4)  
 Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση 

της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «SUNLINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2433/ΥΠΕ/5/03744/Ε/Ν.3299/ 
2004/22−1−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «SUNLINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» 
που αναφέρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθ−
μού ονομαστικής ισχύος 79,86 KW, στη θέση «Πλάτανος» 
του Δ.Δ. Κοξαρέ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου (πρώην 
Φοίνικα) του Νομού Ρεθύμνου, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των διακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων, εκατόν 
ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (229.198,20€).

2. Το ύψος της Ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εν−
νιά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (57.299,55€) που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων διακοσίων δεκαεννιά 
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (80.219,37) που αποτελεί 
ποσοστό 35,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των ενενήντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά 
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (91.679,28€) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 6−12−2012.
6. Προβλεπόταν η δημιουργία μιας θέσης εργασίας 

(0,6 ΕΜΕ).
Το πρόστιμο λόγω μη δημιουργίας της νέας απαιτού−

μενης θέσης ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια 
ευρώ (4.200,00€) και καθορίζεται από τη 0,5 νέα θέση 
εργασίας (0,30 ΕΜΕ), σε συνολικό αριθμό 1 θέσης (0,6 
ΕΜΕ), που ο φορέας όφειλε να διατηρήσει για μια 5ετία 
από την έκδοση του ΦΕΚ της απόφασης ολοκλήρωσης.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της επιχορήγησης στην εταιρεία «SUNLINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΜΕΠΕ» ποσού ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδο−
μήντα εννιά ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (87.479,28) €.

Το ανωτέρω ποσό προκύπτει από το ποσό της επι−
χορήγησης μετά την αφαίρεση και του ανωτέρω προ−
στίμου (91.679,28 − 4.200,00 = 87.479,28 €).

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. 125174/288 (5)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄/120)« Περί με−

λέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α΄/187) «Περί 
οργανισμού του Υπ. Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) «Κωδι−
κοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέ−
θηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄/154) και αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/97 
(Α΄/38).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/5−11−09) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄/56).

6. Την υπ’ αριθμ. 23111/31−5−2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 855/Β/18.06.2010) “Συγκρότηση Ενιαί−
ου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία 
Δασών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Το υπ’ αριθμ. Γ7–460/15−1−2013 έγγραφο της Ελληνι−
κής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος 
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τρι−
μήνου του έτους 2012, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 
110,885 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με 
βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,934.

9. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 14 της υπ’ 
αριθμ. 57949/23−11−2012 (ΦΕΚ Β΄/3231) απόφαση του 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Εξου−
σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του 
Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς 
Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γε−
νικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτε−
λών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, όπως για το έτος 2013 ο χρησιμοποιού−
μενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 
16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για την εφαρμογή ορι−
σμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,69 (Μ=Μ1/
Μ2=110,885/5,934=18,69).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προ−
ηγούμενη με υπ’ αριθμ. 169279/1347/24−4−2012 (ΦΕΚ Β΄/ 
1552) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ  
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