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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 29216 (1)

Κηδεία του Άγγελου Τζέκη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/1976 

«Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων 
να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β 29)

3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες προς στο Λαό, την Πα−
τρίδα και το Έθνος του Βουλευτή Άγγελου Τζέκη, απο−
φασίζουμε:

α. Να τελεστεί η κηδεία του Άγγελου Τζέκη με δη−
μόσια δαπάνη.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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β. Να αποδοθούν, κατά την κηδεία του, οι τιμές που 
προσήκουν σε εν ενεργεία Βουλευτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
(2)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για λαθρεμπορία οχήματος.

  Με την αριθμ. ΠΤΠ 68/07/2011 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης του ΣΤ τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2, 152 παρ. 5, 155 παρ. 1 
α και 1 β και 2 ζ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/01 και του άρ−
θρου 7 Κεφ. Γ παρ. 7 του Ν. 3453/06, καταλογίζεται στον 
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΦΜ 037738040 
άγνωστου διαμονής το ποσό των 61.368,96 ευρώ και 
κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος 
για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους 
ύψους 153.422,40 ευρώ, για την υπόθεση της ταξινόμησης 
του επιβατικού οχήματος μάρκας CHRYSLER, με αριθμό 
πλαισίου 1J4GW68NIXC603817, με αριθμό κυκλοφορί−
ας ΑΙΚ 2696, με πλαστό πιστοποιητικό ταξινόμησης, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
F

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 1531/2005/22−6−2011 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του ΣΤ΄ τελωνείου 
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρ−
θρα 155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ΄ και άρ. 137 
Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
037738040, πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 29.817,98 
€ (είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτών) και κηρύσσεται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τους υπόλοιπους 
καταλογιζόμενους για την καταβολή του συνολικού πολ−
λαπλού τέλους ύψους 74.544,96 € (εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενε−
νήντα έξι λεπτών) για συμμετοχή του με ποσοστό 40% 
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ 
αυτοκινήτου, μάρκας BMW με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΕ 
4062 και με αριθμό πλαισίου WBAFB31070LG93359 που 
ταξινομήθηκε στη Δ/νση Μεταφορών με πλαστά τελω−
νειακά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην καταβλη−
θούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 1460/2005/17−6−2011 καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του ΣΤ΄ τελω−
νείου Πειραιά σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και 
τα άρθρα 155 παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ΄ και 
άρ. 137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΕΡΖΟ−
ΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 037738040, πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 
25.913,57 € (είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα 
τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών) και κηρύσσε−
ται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με 
τους υπόλοιπους καταλογιζόμενους για την καταβολή 
του συνολικού πολλαπλού τέλους ύψους 64.783,92 € 
(εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τρι−
ών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) για συμμετοχή του 
με ποσοστό 40% στην τελωνειακή παράβαση της λα−
θρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου, μάρκας BMW με 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΕ 4059 και με αριθμό πλαισί−
ου WBAFA51020LM26156 που ταξινομήθηκε στη Δ/νση 
Μεταφορών με πλαστά τελωνειακά παραστατικά, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

F
Aριθμ. 70000/Γ2 (5)
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188).

β) Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6, του 
εδαφ. δ. της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και την πα−
ράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του Νόμου 
1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του 
Ν. 1566/85.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων 

της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Η Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία 

είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γε−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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νικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (19) 
ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική ερ−
γασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ του Εσπε−
ρινού Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά 
μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών 
εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα Ώρες

Υποχρεωτικά

Ελληνική 
Γλώσσα1 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 1

Ιστορία 2

Μαθηματικά2
Άλγεβρα 2/1

Γεωμετρία 1/2

Ξένη Γλώσσα 2

Φυσικές 
Επιστήμες3 

Φυσική 2

Χημεία 1

Βιολογία 1

Φυσική Αγωγή 1

Ερευνητική εργασία (Project) 3

Σύνολο 22

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) 
Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χη−
μεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−2012. 

Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ και Δ΄ του Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27−06−2005 Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 21 Ιουνίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

    Υπαγωγή της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΠΕΚΙΔΗΣ 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3102/860/Π02/5/00308/Ε/N. 3299/04/
16/03/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΕΛΕΠΕΚΙΔΗΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται 

στην επέκταση − εκσυγχρονισμό μονάδας μεταλλικών 
κατασκευών και είσοδος στην κατασκευή μεταλλικών 
κτιρίων, στη θέση στροφή είσοδος Αμφιτρίτης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης διακοσίων ενενήντα μία χι−
λιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα 
λεπτών (291.982,40 €).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,880% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (160.240,32 €).

Το ποσοστό ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε 25,002% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων ενός ευρώ και 
σαράντα τεσσάρων λεπτών (73.001,44 €).

Το ποσοστό τραπεζικού δανείου ανέρχεται σε 20,118% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό πενήντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα 
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (58.740,64 €).

Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που 
θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης 
είναι 1 ΕΜΕ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20/12/2010. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
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    Υπαγωγή της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. (Υπό Σύσταση) στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3096/854/Π02/5/00295/Ε/Ν. 3299/04/
16/03/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Υπό Σύσταση), για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
υαλοπινάκων, στη θέση Καλαμπάκι του πρώην Δήμου 
Καλαμπακίου, νυν Δήμου Δοξάτου, του Νομού Δράμας, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων δέκα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (415.505,00 €) 
ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,916% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λε−
πτών (228.177,75 €).

Το ποσοστό ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε 25,158% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, 
δηλαδή ποσό εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακο−
σίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(104.532,75 €).

Το ποσοστό τραπεζικού δανείου ανέρχεται 19,926% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (82.794,50 €).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




