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(1)
Ολοκλήρωση− οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίη−
ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «Δ. ΑΔΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ−
ΤΡΟΦΗΣ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 41850/ΥΠΕ/4/00163/Ε/ΙΜ.3299/
2004/31.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η
ολοκλήρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «Δ. ΑΔΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», που αναφέρεται
στην επέκταση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδια−
στικής αλυσίδας στο 6ο χλμ ΕΟ Φαλάνης−Λάρισας, με
τους εξής όρους:
• Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών
εκατομμυρίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδό−
ντα οκτώ ευρώ (3.038.888,00 €).
• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εξήντα τριών χιλιάδων εξακο−
σίων ένδεκα ευρώ (1.063.611,00 €), που αποτελεί πο−
σοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (1.215.555,00 €), που
αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
• Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται
στο ποσό των επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (759.722,00 €), που απο−
τελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.
• Αριθμός εργαζομένων: είκοσι πέντε (25).
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• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12.6.2008.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εξα−
κοσίων δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε
ευρώ (619.755 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΠΥ−
ΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » με διακριτικό
τίτλο «ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «SOLARIS» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουρ−
γία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 98,69
Kw, στη θέση 1° χλμ Νεοχωρούδας−Θεσσαλονίκης στο
Δήμο Καλλιθέας του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού τετρακοσίων εξήντα
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο (460.342) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή,
ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιά−
δων εκατόν τριάντα επτά ευρώ (184.137 €).
Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14.4.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Με την υπ’ αριθμ. 42892/ΥΠΕ/5/01046/Ε/ν. 3299/04/
3.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙ−
ΩΤΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 48 δωματίων / 110
κλινών, επί των οδών Καλαβρύτων 64, Ανωνύμου και
Σόλωνος στο Ο.Τ. 312 του Δήμου Τριπόλεως του Νομού
Αρκαδίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού
εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιά−
δων εννιακοσίων (9.194.900) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,978%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης πέντε εκατομμυρίων πεντα−
κοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα
(5.514.940) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συ−
νάγεται από το ποσό των 5.504.940 ευρώ, ήτοι ποσο−
στό 60%, που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους
9.174.900 ευρώ, και το ποσό των 10.000 ευρώ, ήτοι πο−
σοστό 50%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και
αμοιβές συμβούλων ύψους 20.000 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι επτά (27)
νέες θέσεις απασχόλησης (27 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «SOLARIS» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 42211/ΥΠΕ/5/00743/Ε/Ν.3299/2004/2009
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 36527
(4)
Καθορισμός του ύψους και τρόπος υπολογισμού του
προστίμου για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις
κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές που λειτουργούν
προ της έναρξης ισχύος του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑI
ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 (παρ. 5 και 6) του ν.
3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 303) όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(Β΄ 40).
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 40).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
΄Εργων» (Β΄ 2210/2007).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ο υπολογισμός του προστίμου για την νομιμοποί−
ηση των αυθαιρέτων κτισμάτων κατασκηνώσεων και
παιδικών εξοχών που λειτουργούν πριν από την ισχύ
του ν. 3208/2003 σε δημόσια και μη δάση και δασικές
εκτάσεις καθώς και σε εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του
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1923, γίνεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου
ως εξής:
1. Για τις μόνιμες κατασκευές όπως περιγράφονται
στην υπ’ αριθμ. 2309/20.1.2006 ΚΥΑ (Β΄ 114/1.2.2006) ίσο με
την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί δύο τοις εκατό (2%)
της ελάχιστης τιμής ζώνης που ισχύει στο νομό στον
οποίο βρίσκονται τα κτίσματα των κατασκηνώσεων ή
των παιδικών εξοχών.
2. Για τις πρόσκαιρες κατασκευές ίσο με την επιφάνεια
του αυθαιρέτου επί ένα τοις εκατό (1%) της ελάχιστης τι−
μής ζώνης που ισχύει στο νομό στον οποίο βρίσκονται τα
κτίσματα των κατασκηνώσεων ή των παιδικών εξοχών.
3. Το ύψος του προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερο των χιλίων (1000) Ευρώ.
Β. 1. Εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών που
έχουν συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης
και δεν έχουν ολοκληρωθεί, ανασυντάσσονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας.
2. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Οικονομική
υπηρεσία εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και εμφανί−
ζονται στον ΚΑΕ 3739, «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γε−
νικά αρχές» του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τα πρόστιμα καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε
δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες
η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση
του προστίμου.
4. Στις περιπτώσεις εφ’ άπαξ καταβολής μέχρι την
προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης του οφειλομένου
προστίμου, παρέχεται έκπτωση δέκα (10%) τοις εκατό.
Γ. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας νομιμοποίη−
σης των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων
των κατασκηνώσεων, προσκομίζεται τεχνική έκθεση
για τον τρόπο κατασκευής τους και δήλωση αντοχής
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983
καθώς και όλα τα δικαιολογητικά και σχετικές μελέτες
που απαιτούνται από τις περί έκδοσεως οικοδομικών
αδειών γενικές και ειδικές διατάξεις.
Δ. Οι διατάξεις του π.δ/τος 267/1998 (Α΄ 195) και η υπ’
αριθμ. 9732/27.2.2004 ΚΥΑ (Β΄ 468/2004) δεν εφαρμόζονται
για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις της παρούσας.
Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. Γ/Φ 21220/31481/5545
(5)
Έγκριση πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων του
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα
μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 5 του ν. 2303/1995
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(ΦΕΚ 80 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 του
ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθ. 58 και 63 του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2041609/1011/022/5.6.1997 (ΦΕΚ 486 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας όπως συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 2027709/1252/0022/30.4.1998 (ΦΕΚ
446 Β΄) όμοια απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 2020401/2513/0022/26.3.1997 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας όπως συμπληρώθηκε με
την 2012306/722/0022/20.2.1998 όμοια απόφαση.
5. Την από 4η Απριλίου 2001 σύμβαση του Ελληνικού
Δημοσίου με τη ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ και την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και την από 23.12.2003
όμοια για την καταβολή αμοιβής στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
6. Το υπ’ αριθμ. 5/5.11.2008 απόσπασμα πρακτικών
του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτι−
κού Τομέα σχετικά με την καταβολή των αποδοχών
των υπαλλήλων του Ταμείου μέσω του διατραπεζικού
συστήματος πληρωμών.
7. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄)
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Το π.δ. 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 278/17.12.2008 τ. Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) και το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
στον ΚΑΕ 0431 του προϋπολογισμού του Ταμείου Επι−
κουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα οικονομικού έτους
2009 με βάση τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με
τη ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ., αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή των αποδοχών του συνό−
λου των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Ιδιωτικού Τομέα μέσω του διατραπεζικού συστήματος
πληρωμών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις που αναφέρονται στην από 4η Απριλίου 2001
σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) και την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, καθώς και την από 23.12.2003 όμοια για την
καταβολή αμοιβής στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
2. Καθορίζουμε όπως οι διαδικασίες υπολογισμού και
εκκαθάρισης των αποδοχών των υπαλλήλων του ανω−
τέρω Ταμείου στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμών
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για
τα Ν.Π.Δ.Δ., οι δε εντολές πληρωμής προς τη Δ24//ΓΛΚ
εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ταμείου.
3. Η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των υπαλ−
λήλων και η απόδοση της προμήθειας της ΔΙΑΣ Α.Ε.
γίνεται από την Δ24/ΓΛΚ μετά από πίστωση του λο−
γαριασμού 200/1 της Τράπεζας της Ελλάδος από το
Ταμείο, ενώ η απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δη−
μοσίου και τρίτων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση
του Ταμείου.
4. Η τακτοποίηση των απορρίψεων (μη πίστωση λο−
γαριασμών δικαιούχων) ενεργείται με μέριμνα την αρ−
μόδια Διεύθυνση του Ταμείου με επιστροφή από την
Δ24/ΓΛΚ του αναλογούντος συνολικού καθαρού ποσού
στον αντίστοιχο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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5. Η υλοποίηση του συστήματος πληρωμής μέσω Τρα−
πεζών για το προσωπικό του ΤΕΑΙΤ θα γίνει από τη
μισθοδοσία του Οκτωβρίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δενδροκομία
Λαχανοκομία
Κηποτεχνία (2 Τμήματα)

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΦΑΝΗ − ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 318607
(6)
Ορισμός εκπαιδευτών των σεμιναρίων βραχείας διάρκει−
ας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επι−
στημών (Ι.Γ.Ε)−Ν.Π.Δ.Δ. (Β΄ περίοδος 2009).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.1 του άρθρου 51 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50
Α΄).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 572/1970 (ΦΕΚ
125 Α΄).
γ)Της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 51/1975 (ΦΕΚ 125
Α΄).
δ) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ
22 Α΄).
ε) Του π.δ. 367/1997 «Διατήρηση της εποπτείας Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο
Γεωργίας» (ΦΕΚ 241 Α΄).
στ) Του π.δ. 590/1988 «Περί Οργανισμού του Ι.Γ.Ε» (ΦΕΚ
286 Α΄).
ζ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/47082/0022/26.9.2002 (ΦΕΚ 1327 Β΄)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Γεωργίας, «Καθορισμός αμοιβής εκπαιδευτών
Δημοσίων Υπαλλήλων και εκπαιδευτικών λειτουργών στο
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.−Ν.Π.Δ.Δ.)».
3. Την υπ’ αριθμ. 409/3.9.2009 απόφαση του Προέδρου
του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα τριών χιλι−
άδων (53.000,00) ευρώ περίπου σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ι.Γ.Ε.− ΚΑΕ 4123, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε τους κάτωθι εκπαιδευτές για τα σεμινάρια
βραχείας διάρκειας (Β΄ Περιόδου 2009) που διοργανώνει
το Ι.Γ.Ε., ως ακολούθως:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αγροβιοτεχνίες
Αμπελουργία Οινολογία
Ανθοδετική
Ανθοκομία
Αρωματικά και Φαρμακευτικά
Φυτά
Βιολ. Καλλιέργεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Αικ. Μοσχοπούλου (120 ώρες)
Ηλίας Κόρκας (120 ώρες)
Αγγ. Ιωαννίδου (120 ώρες)
Άννα Αλεξίου (120 ώρες)
Κωνσταντίνος Αλτάνης (60 ώρες)
Σωτηροπούλου Δημ. (60 ώρες)
Δημ. Κοντοδήμας (60ώρες)
Γεράσ. Τρωγιάνος(60ώρες)

Φυτοπροστασία
Μελισσοκομία (6 τμήματα)

Καλλιέργεια μανιταριών
Συστήματα Αυτ. Άρδευσης
Βιολ. Κτηνοτροφία
Επαγγελματική Ανθοδετική

Αθανάσιος Λίνος (120 ώρες),
Παναγόπουλος Χρήστος (120 ώρες)
Χαρ. Θανόπουλος (60 ώρες),
Ιωάννης Καραπάνος (60 ώρες)
Νίκος Χειμώνας (60 ώρες)
Κώστας Μπερτσουκλής (80 ώρες)
Αιμιλία Ελένη Νικολοπούλου (40 ώρες),
Γεώργιος Μπαλωτής (60 ώρες)
Δημ. Τσιτσιγιάννης (60 ώρες),
Μυλωνάς Παναγιώτης (60 ώρες)
Νικ. Εμμανουήλ (120 ώρες),
Αηδόνης Βασίλειος (120 ώρες),
Σπ. Αντωνάτος (120 ώρες),
Σκοτειδάκης Παναγιώτης(120 ώρες),
Ρηγόπουλος Ανδρέας (120 ώρες)
Πολέμης Η. (120 ώρες)
Παναγιώτης Αντωνίου (120 ώρες)
Θεοδώρα Κοσσερή (120 ώρες)
Ρόμπερτ Κοέν (60 ώρες)

2. Η σύμβαση των παραπάνω εκπαιδευτών λήγει αυτο−
δίκαια με την λήξη των σεμιναρίων βραχείας διάρκειας
της Β΄ περιόδου.
3. Οι ώρες των εκπαιδευτών μπορεί να τροποποιη−
θούν μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. εφόσον εκ
των πραγμάτων παρουσιαστούν λόγοι που κρίνονται
ουσιώδεις από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου.
4. Σε περίπτωση παραίτησης εκπαιδευτή θα αντικα−
θίσταται από το Δ.Σ. με νέο εκπαιδευτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237
(7)
Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού
Μονοπωλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103/
25.5.2006).
2) Το π.δ. 312/92 άρθρο 4. (ΦΕΚ Α΄ 157/16.9.1992).
3) Την υπ’ αριθμ. Α6β/5558/4.7.1979, Υπ. Απόφαση όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 2211/4.7.1979
απόφαση.
4) Την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών
αριθμ. 6/9.6.2009.
5) Την Πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ−
λόγου.
6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός
διατηρεί υποχρεωτικά στο φαρμακείο του τις κάτωθι
ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, δηλαδή:
α) Πέντε (5) φύσιγγες Μορφίνης των 0,010 γραμμα−
ρίων.
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β) Πέντε (5) φύσιγγες Πεθιδίνης των 0,050 ή 0,100
γραμμαρίων.
2) Καθορίζουμε την ανώτατη ετήσια ποσότητα των
κάτωθι ειδών του Κ.Μ.Ν που δύναται κάθε αδειούχος
φαρμακοποιός να προμηθεύεται, ως εξής:
α) Δέκα γραμμάρια (10 gr) σκόνης υδροχλωρικής Μορ−
φίνης.
β) Εκατό (100) φύσιγγες υδροχλωρικής Μορφίνης των
0,010 γραμμαρίων.
γ) Διακόσιες (200) φύσιγγες υδροχλωρικής Πεθιδίνης
των 0,100 ή 0,050 γραμμαρίων.
3) Εξαίρεση από την ανωτέρω ετήσια ποσότητα, απο−
τελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητού−
μενη ποσότητα, προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως
πασχόντων και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Νο−
μαρχίας.
Τα παραπάνω ναρκωτικά είδη φυλάσσονται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

κούς χώρους χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων και
άνω εκτός του νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης χορη−
γούνται δύο άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων μικτού
βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ΥΑ υπ’ αριθμ. Α8/οικ.
3895/276 (Β΄ 115/1.2.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Α8 / οικ. 47880/4778
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α8/οικ. 3895/276 (ΦΕΚ Β΄
115/1.2.2007) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χορήγη−
ση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης σε πωλητές πετρελαίου θέρμαν−
σης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) «Οργάνωση
της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3335/2005 (Α΄ 95) «Έλεγχος της
διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων
− Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) « Για τις οδι−
κές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της Δ2/16570/2005 Υπουργικής Από−
φασης (Β΄ 1306) «Κανονισμός αδειών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιω−
τικής χρήσης που χορηγούνται σε πωλητές πετρελαίου
θέρμανσης εκτός του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης
και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της υπ’ αριθμ. Α8/οικ.3895/276 (Β΄ 115/1.2.2007) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πωλητές
πετρελαίου θέρμανσης» τροποποιείται ως εξής:
«β. Εφόσον διαθέτουν εγκατάσταση με αποθηκευτι−

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. B8/οικ 47807/4776
(9)
Καθορισμός αναγκαίου συνολικού μικτού βάρους φορ−
τηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης Υγρών Καυσί−
μων – Θερμής Ασφάλτου για κάλυψη των μεταφορι−
κών αναγκών της χώρας για το έτος 2009.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 383/1976
(ΦΕΚ 182 Α΄) «Περί διενεργείας εμπορευματικών μετα−
φορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως
και άλλων τινών διατάξεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της 15140/1982 (ΦΕΚ
219 Β΄) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών με την οποία καταρ−
γήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου
8 του ν. 383/1976 Επιτροπή.
3. 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 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
4. Τα αποτελέσματα της έρευνας του αναπληρωτή
Καθηγητή Δημ. Τσαμπούλα του Τομέα Μεταφορών και
Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μη−
χανικών του Ε.Μ.Π., σύμφωνα με τα οποία:
− Η ετήσια ζήτηση στην Ελλάδα για μεταφορά καυσί−
μων κατά το 2008 ανήλθε σε 9.348.640 τόνους.
− Ενώ η ετήσια μεταφορική ικανότητα με βάση το
ωφέλιμο βάρος των φορτηγών αυτοκινήτων βυτιοφόρων
υγρών καυσίμων, Δημοσίας και Ιδιωτικής, ανέρχεται σε
14.103.711 τόνους.
Η προσφορά δηλαδή συνολικού φορτίου μεταφορικών
μέσων για το έτος 2008 (14.103.711 τόνοι), με βάση το
στόλο των Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων,
καλύπτει την ανωτέρω προσδιορισθείσα οδική εμπο−
ρευματική ζήτηση υγρών καυσίμων, αποφασίζουμε:
Ότι δεν απαιτείται η χορήγηση νέων αδειών φορτη−
γών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης Υγρών Καυσίμων
– Θερμής Ασφάλτου για το έτος 2009, δεδομένου ότι το
σύνολο των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων
της κατηγορίας αυτής είναι μεγαλύτερο από το σύνολο
των αναγκαίων φορτηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με
τα παραπάνω στοιχεία και της συνεχούς εισόδου νέων
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ10/οικ. 47969/4798
(10)
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από
την «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2465/1997
«Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 28).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2366/1995
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 23).
4) Τις διατάξεις του ν. 716/1977 «περί μητρώου μελε−
τητών και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ Α΄ 295).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3333/2005 «Ίδρυ−
ση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91).
6) Τις διατάξεις του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα
ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 179).
7) Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ−
λεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και πα−
ροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 42).
8) Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικο−
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
(ΦΕΚ Α΄ 116).
9) Την υπ’ αριθμ. Φ10/70713/5569/16.12.2005 απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1851/
Β/2005).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).
11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμόν
Φ10/70713/5569/16.12.2005 απόφασης του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1851/Β/2005), ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρμόδιοι για την λήψη αποφάσεων, κατά το Άρθρο
10 του ν. 2465/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, του ν. 3669/2008
και του ν. 3263/2004 και τις διατάξεις των προεδρικών
διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή τους,
για τα έργα που εκτελούνται από την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»,
καθώς και του ν. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και

εκπονήσεως μελετών» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εξουσιο−
δοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
οργανωτικές διατάξεις της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», τα οποία
ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Τα αρμόδια Όργανα στα οποία αναφέρεται το προ−
ηγούμενο Άρθρο είναι ειδικότερα:
α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του έργου» κατά την έννοια
του ν. 1418/1984 και ν. 716/1977 περί μελετών, είναι η
Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».
β) «Φορέας κατασκευής» είναι η Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.»
γ) «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» με την επιφύλαξη της παραγρά−
φου 2 του παρόντος.
δ) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι οι Προϊστάμενοι των
Διευθύνσεων «ΕΡΓΑ I, II, ΙΙΙ, IV» και «Μελετών και Κα−
τασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων» της Γενικής
Διεύθυνσης Έργων και της Διεύθυνσης «Συντήρησης και
Άρσης Βλαβών» της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης και
Κυκλοφορίας της ΕΡΓΟΣΕ, με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 3 του παρόντος και το Διοικητικό Συμβούλιο
στις περιπτώσεις του άρθρου 48 του π.δ. 609/1985.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την
άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στον Δι−
ευθύνοντα Σύμβουλο, με δικαίωμα του Διευθύνοντος
Συμβούλου για περαιτέρω ανάθεση σε άλλα όργανα
της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Διευ−
θύνοντος Συμβούλου, δύναται να αναθέτει μέρος των
αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε στελέχη
των Διευθύνσεων «ΕΡΓΑ I, II, ΙΙΙ, IV» και «Μελετών και
Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων» της Γενικής
Διεύθυνσης Έργων και της Διεύθυνσης «Συντήρησης και
Άρσης Βλαβών» της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης και
Κυκλοφορίας της ΕΡΓΟΣΕ.
4. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων «ΕΡΓΑ I, II, ΙΙΙ, IV»
και «Μελετών και Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστη−
μάτων» της Γενικής Διεύθυνσης Έργων και της Διεύ−
θυνσης «Συντήρησης και Άρσης Βλαβών» της Γενικής
Διεύθυνσης Συντήρησης και Κυκλοφορίας της ΕΡΓΟΣΕ
δύνανται να αναθέτουν σε στελέχη τους μέρος των
αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και
αποτελείται από:
(1) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
(2) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών, με τον αναπληρωτή του.
(3) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΤΕΕ) που ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του.
(4) Έναν εκπρόσωπο του ΟΣΕ με τον αναπληρωτή του,
που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΣΕ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(5) Ένα στέλεχος της Νομικής Διεύθυνσης της «ΕΡΓΑ
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».
(6) Και δύο πρόσωπα εκ των κατωτέρω:
α) Των Γενικών Διευθυντών.
β) Των Τεχνικών Στελεχών της Εταιρείας (διπλωμα−
τούχων ΑΕΙ).
γ) Εξωτερικών επιστημόνων εγνωσμένου κύρους κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της «ΕΡΓΑ
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ορίζονται ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμ−
βουλίου και ο Αναπληρωτής του, οι αναπληρωτές των
υπό στοιχεία (1), (5) και (6), καθώς και υπάλληλος της
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» με τον αναπληρωτή του που ασκεί
καθήκοντα Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου.
3. Τα υπό (1), (5), (6.α) και (6.β) μέλη αντικαθίστανται
στο Τεχνικό Συμβούλιο από τους αναπληρωτές τους,
οσάκις στο Τεχνικό Συμβούλιο εισάγονται θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
4. Τα θέματα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο οι
Προϊστάμενοι των αρμοδίων υπηρεσιών της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.» − οι οποίοι μετέχουν στη συζήτηση άνευ ψήφου
και αν είναι μέλη αυτού (ΤΣ) αντικαθίστανται από τους
αναπληρωτές τους.
5. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου ή το ίδιο το
σώμα δύναται σύμφωνα με τους όρους που θα καθο−
ρισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να
καλούν στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή
ειδικό εμπειρογνώμονα για παροχή πληροφοριών στο
Συμβούλιο.
6. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία
από τα μέλη του.
7. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτω−
ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για
τα θέματα που ορίζουν ο ν. 1418/1984, ν. 716/1977, ν.
3316/2005 και ν. 3333/2005 και τα εκτελεστικά αυτών
Διατάγματα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπεται
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σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο
που ασκεί καθήκοντα «Προϊσταμένης Αρχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναπέμπει στο Τε−
χνικό Συμβούλιο θέματα, για τα οποία γνωμοδότησε,
εφόσον κρίνει, ότι υφίστανται ζητήματα προς περαιτέρω
διεύρυνση.
9. Όπου, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, επιτρέπονται
παρεκκλίσεις από αυτές για την μελέτη και κατασκευή
των έργων, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται, μετά
από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, από το εκάστοτε
αρμόδιο όργανο, όπως αυτό ορίζεται από τις αυτές ως
άνω διατάξεις.
Άρθρο 4
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Επί των αιτήσεων θεραπείας αποφασίζει ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». Σε
κάθε περίπτωση η απόφαση επί της αιτήσεως θερα−
πείας λαμβάνεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμ−
βουλίου.
Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Πρόεδρο,
επιδίδονται δε στο όργανο που εξέδωσε την προσβαλ−
λόμενη πράξη ή απόφαση, χωρίς να απαιτείται κοινο−
ποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, ή σε άλλο Υπουργό.
Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρ−
γουμένης αντιστοίχως της υπ’ αριθμόν Φ10/70713/556
9/16.12.2005 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1851/Β/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02019020409090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

