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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2251
10 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙ−
ΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ .................................
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε (3) Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε (3) Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης .............
Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης .............
Τροποποίηση της αριθ. 15587/1.9.1997 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, για την απονομή του τηλεοπτι−
κού διαύλου 36 προς χρήση πανελλαδικά, από
αναλογικούς τηλεοπτικούς σταθμούς μέχρι την
οριστική ψηφιακή μετάβαση.................................................
Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011
(ΦΕΚ Α΄ 31) ...........................................................................................
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων
«Με εντολή Προέδρου» στους Εισηγητές της Επι−
τροπής Ανταγωνισμού, στο Γενικό Διευθυντή και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ............................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΦΓ10/46033/
1.9.2011 αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου ..................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 5482/29.9.2011 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1312/0051
(1)
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−

ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
Α΄ 40).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α΄ 65).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
7. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/54497/0004/26.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (άρθρο 2 στοιχείο Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39050/0022/8.7.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και
ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007».
(ΦΕΚ 304/ΥΟΔΔ/15.7.2008).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18.8.2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με−
τακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα
15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 1850/Β΄/3.9.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ 1069/Β΄/31.5.2011).
11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2011.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 291.48 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
13. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 431/31.1.2011 συ−
νεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην υπ’ αριθμ. 457/19.9.2011 συνεδρίαση Πρό−
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2011 έως
30.6.2012, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Ενίσχυση της επιχείρησης ΙΣΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενίσχυσης
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή
τομέα στο Π.Ε.Π. Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπει−
ρος του ΕΣΠΑ 2007−2013, Άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου, μέσω του κανονισμού
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006,
με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΤΡ−27416)» (κωδ. 1) της ομώνυμης
Πράξης (κωδ. 208253) (Δικαιούχος: «ΙΣΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ»)
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ −
ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΖΗΣΗ ΦΙΛΙΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Π 024971,
υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του Γ.Λ.Κ.,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ.
AB 040874, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν
032515, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμμα−
τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
Γ.Λ.Κ., κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: στις 23.9.2011
στην Αθήνα, στις 26.9.2011 μετακίνηση από Αθήνα στα
Ιωάννινα, στις 27.9.2011 στα Ιωάννινα με επιστροφή την
ίδια μέρα στην Αθήνα.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω
υποέργου.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−

χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με
τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου νόμους.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 10 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθ. Φ.473/69/777210/Σ.3296
(2)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε (3) Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/A΄/9.2.2007).
β) Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι.
γ) Την από 5.8.2011 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ) Την υπ’ αριθμ. Φ.471.4/38/744/Σ.221/9.8.2011 κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας
σχετικά με την «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο» (ΦΕΚ Α΄
1803), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους
μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/308 ΠΕΒ Βατα−
μίδη Νικόλαο του Ευαγγέλου (AM: 14365) κλάδου ΤΕ
Εργοδηγών με βαθμό Α΄, Μαντιό Χρήστο του Νικολάου
(AM: 22058) κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Τεχ. Σιδ − Μηχ. Τεχ.
Οχημ. Μάχης με βαθμό Γ΄ και Γαλατσίδα Απόστολο του
Κωνσταντίνου (AM: 15428), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Τεχ.Σιδ
− Μηχ. Τεχ. Οχημ. Μάχης, με βαθμό Α΄, διότι εκτέλεσαν
την επέκταση χρήσης του δοκιμαστηρίου αυτόματων
κιβωτίων ταχυτήτων (ΑΚΤ) ΤΟΜΠ « ΛΕΩΝΙΔΑΣ», ώστε να
χρησιμοποιείται και για τις ΤΟΜΠ Μ113, με αποτέλεσμα
να προκύψει εφάπαξ οικονομικό όφελος για την υπη−
ρεσία τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €),
καθόσον απεφεύχθη η αγορά νέου δοκιμαστηρίου και
η κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης ή η διαμόρφωση
της υπάρχουσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Φ.473/70/777211/Σ.3297
(3)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε (3) Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/A΄/9.2.2007).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι.
γ) Την από 5.8.2011 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ) Την υπ’ αριθμ. Φ.471.4/38/744/Σ.221/9.8.2011 κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας
σχετικά με την «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο» (ΦΕΚ Α΄
1803), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους
μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/307 ΤΣΥΑΥ Στά−
μο Νικόλαο του Κωνσταντίνου (AM: 13268), Αναγνωστάκη
Ευάγγελο του Νικολάου (AM: 14076) και Μητρογιώργο
Κωνσταντίνο του Χρήστου (AM: 14075) κλάδου ΔΕ Τε−
χνικών Αεροσκαφών & Ελικοπτέρων/ Τεχνίτη Α/Φ Σταθ.
& Περιστρ. Πτ. και με βαθμό Α΄, διότι οι δύο πρώτοι
προέβησαν στη μελέτη−κατασκευή συσκευής ξηράς
αποβαφής−καθαρισμού επιφανειών αεροπορικού υλι−
κού για τις ανάγκες του συνεργείου αποβαφής και ο
τρίτος προέβη στην πιλοτική επισκευή του καλύμματος
κιβωτίου μίξεως ισχύος (Combining XMSN Cover) Ε/Π
CH−47D, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντικό όφελος
για την Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)
Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Με την υπ’ αριθμ. 28770/Β2/4.8.2011 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988),
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4.9.2009), τις διατάξεις
των άρθρων 69−75 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν της
σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρία
174/29.12.2010) μετατάσσεται η Αντωνία Κωνσταντέλη
του Γεωργίου, υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από την προσωρινή θέση ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής
σε θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με την
ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων 11649/10.8.2011).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(5)
Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Με την υπ’ αριθμ. 32001/Β2/4.8.2011 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/A΄/30.8.1988),
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4.9.2009), τις διατάξεις
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των άρθρων 69−75 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν της
σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρία
174/29.12.2010) μετατάσσεται η Μαρία Πετρουλάκη του
Γεωργίου, υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από
την προσωρινή θέση ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής σε
θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με την
ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων 11646/10.8.2011).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 44938/1351
(6)
Τροποποίηση της αριθ. 15587/1.9.1997 κοινής υπουργικής
απόφασης, για την απονομή του τηλεοπτικού διαύ−
λου 36 προς χρήση πανελλαδικά, από αναλογικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς μέχρι την οριστική ψηφια−
κή μετάβαση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ−
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 161) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων
Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»,
2. του εδαφίου ιβ΄ της παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3431/
2006 (ΦΕΚ Α΄ 13) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 24 του Ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για
την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»,
3. της υπ’ αριθμ. 15587/Ε/1.9.1997 κοινής απόφασης των
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και
Μ.Μ.Ε. «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων και τεχνικές
προδιαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
για την παραγωγή, εκπομπή, μεταφορά, μετάδοση και
αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος – Περιεχόμενο
τεχνικής μελέτης για χορήγηση άδειας ιδιωτικών τηλε−
οπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 785),
4. της υπ’ αριθμ. 21161/12.8.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1680) κοινής
απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών
και Επικρατείας «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για
τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυ−
εκπομπή»,
5. του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»,
6. του Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει,
7. της υπ’ αριθμ. 35789/5795/5.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1778)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Ιωάννη Μαγκριώτη».
8. Του Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Μετονομασία της Γε−
νικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή−
των από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
9. Της αριθμ. Υ353/8.7.2011 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επι−
κρατείας Ηλία Μόσιαλου (ΦΕΚ Β΄ 1603).
β) Το υπ’ αριθμ. 27443/Φ.391/1.7.2010 έγγραφο της Εθνι−
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί
της χρήσης του διαύλου 36 καθώς και την υπ’ αριθμ.
600/1/14.4.2011 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί χορήγησης
θετικής γνώμης για την διάθεση του διαύλου 36 για
τηλεοπτικές αναλογικές εκπομπές κατά την μεταβατική
περίοδο στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.
γ) Την ανάγκη βελτίωσης της χρήσης του διαθέσιμου
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων της υπηρεσίας τηλεοπτι−
κής ευρυεκπομπής, για τη μετάβαση στην επίγεια ψη−
φιακή τηλεόραση και την ανάγκη διάθεσης του διαύλου
36, πανελλαδικά, για την διευκόλυνση της λειτουργίας
της αναλογικής τηλεόρασης κατά την περίοδο της ψη−
φιακής μετάβασης.
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο άρθρο 5 «ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» της υπ’ αριθμ.
15587/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών
και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. «Διαμόρφωση
Χάρτη Συχνοτήτων και τεχνικές προδιαγραφές των
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την παραγωγή,
εκπομπή, μεταφορά, μετάδοση και αναμετάδοση του
τηλεοπτικού σήματος – Περιεχόμενο τεχνικής μελέτης
για χορήγηση άδειας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών»
(ΦΕΚ Β΄ 785), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος
με αριθμό 3, ως εξής:
«3. Ο δίαυλος UHF 36 διατίθεται για χρήση από την
υπηρεσία ευρυεκπομπής και συγκεκριμένα από σταθ−
μούς επίγειας αναλογικής τηλεόρασης, σύμφωνα με
ισχύουσες διατάξεις και μέχρι την οριστική ψηφιακή
μετάβαση».
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

F
Αριθ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282
(7)
Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 31).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31)
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».

β) Του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».
ε) Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ) Το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Ελά−
χιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ».
ζ) Του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Προ−
στασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογε−
νειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις
εργατικών νόμων», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το
άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2920/2001
(ΦΕΚ Α΄ 131).
2. Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκό−
λυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη
φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμα−
κείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευ−
ματινές ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης −
Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διη−
μερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρ−
μακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για
όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές
ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης − Πέμπτης
κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η
λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως
το καθοριζόμενο, ανά τους τοπικούς Φαρμακευτικούς
Συλλόγους, ωράριο. Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται
στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου
εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
2. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωρά−
ριο εφημέριων ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συ−
ντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν
στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου
έτους, για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης
στο διαδίκτυο.
3. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση
ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε
εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς
Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο
λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις,
όπως ο νόμος ορίζει.
4. Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρότα−
ση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν
σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
5. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δη−
λώσεών τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται
των υποχρεώσεων των εφημέριων.
6. Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της
χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλ−
λογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις
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καρτέλες−πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που
αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προ−
κειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο
η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο
και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. οικ. 6120
(8)
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με
εντολή Προέδρου» στους Εισηγητές της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προ−
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3 Ν. 2690/1999
«Κύρωση κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύ−
θερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011), ιδίως το
άρθρο 19 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2006 «Οργανισμός της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού» (ΦΕΚ 29/Α΄/14.2.2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 8275/15.12.2006 κοινή υπουργική από−
φαση «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α.»
(ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006).
6. Την υπ’ αριθμ. 17 (ΦΕΚ 384/ΥΟΔΔ/3.9.2009) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορά το διορισμό
του Δημήτριου Κυριτσάκη του Κωνσταντίνου, στη θέση
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
8. Τις Υπηρεσιακές Ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τους Εισηγητές της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού (εφεξής Ε.Α.), το Γενικό Διευθυντή και τους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Οργανικών Μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνι−
σμού, να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου», καθένας
μέσα στην αρμοδιότητα της υπηρεσιακής μονάδας της
οποίας προΐσταται ή είναι ενταγμένος, αποφάσεις, πρά−
ξεις, εντολές και έγγραφα, ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Εισηγητές Επιτροπής Ανταγωνισμού
1. Έγγραφα που αφορούν απαντήσεις για την ενημέ−
ρωση των ενδιαφερόμενων στην πορεία των υποθέσεων
αρμοδιότητάς τους.
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2. Έγκριση αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφων
καταγγελιών στις επιχειρήσεις στις υποθέσεις αρμο−
διότητάς τους.
3. Έγκριση αιτήσεων για τη χορήγηση πρόσβασης στο
φάκελο κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λει−
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
στις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.
4. Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ ή στις
Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού των προβλεπομένων στο άρθρο 11 παρ.
4 του Κανονισμού 1/2003 εγγράφων επί των υποθέσεων
αρμοδιότητάς τους.
5. Έγγραφα στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Επι−
τροπής Ανταγωνισμού σε συνεδριάσεις, εκδηλώσεις,
επιτροπές και ομάδες εργασίας σε όργανα που προ−
βλέπονται από την κοινοτική ή τη διεθνή νομοθεσία ή
όργανα διεθνών δικτύων εθνικών Αρχών προστασίας
του Ανταγωνισμού.
Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνι−
σμού εξουσιοδοτείται Εισηγητής ή Εισηγητές να διεκπε−
ραιώνουν τις υποθέσεις που αφορούν στην ευρωπαϊκή
και διεθνή εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1
εδάφιο γ΄ του Ν. 3959/2011.
Άρθρο 2
Γενικός Διευθυντής
1. Χρέωση εγγράφων και υποθέσεων στις Διευθύνσεις,
στα Τμήματα και στα Γραφεία που ορίζει ο Οργανισμός
της Ε.Α.
2. Απαντήσεις σε αιτήματα αναφορικά με την πορεία
υποθέσεων που δεν έχουν κληρωθεί σε Εισηγητή της
Ε.Α. μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόε−
δρο της Ε.Α.
3. Απαντήσεις σε αιτήματα χορήγησης αντιγράφων
καταγγελιών που δεν έχουν κληρωθεί σε Εισηγητή της
Ε.Α.
4. Έγγραφα προς επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργα−
νώσεις και άλλους φορείς για την παροχή πληροφοριών
και στοιχείων σε θέματα και υποθέσεις αρμοδιότητας
του σε περίπτωση απουσίας του αρμόδιου Προϊσταμέ−
νου Διεύθυνσης.
5. Έκδοση αποφάσεων περί προσωρινής αποδοχής
ή απόρριψης αιτημάτων εμπιστευτικής αντιμετώπισης
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2, του Κανονισμού Λει−
τουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α.
6. Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ ή στις
Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του
Κανονισμού 1/2003 εγγράφων επί των υποθέσεων που
δεν έχουν κληρωθεί σε Εισηγητή της Ε.Α.
7. Έγγραφα με τα οποία ζητείται η συνδρομή των
Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού για τη διεξαγωγή μέτρων έρευνας για
παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού
1/2003.
8. Έγκριση αιτημάτων συνδρομής από Εθνικές Αρχές
Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού
για τη διεξαγωγή μέτρων έρευνας από την Ε.Α. για πα−
ραβάσεις των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού 1/2003.
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9. Αιτήματα ανταλλαγής και έγκριση ανταλλαγής
οποιουδήποτε πραγματικού ή νομικού στοιχείου, πε−
ριλαμβανομένων των πληροφοριών εμπιστευτικού χα−
ρακτήρα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές
Αρχές Ανταγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αντα−
γωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12
του Κανονισμού 1/2003.
10. Έγκριση αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Κανονισμού
139/2004.
11. Έγγραφα που απευθύνονται στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα άλλα αρ−
μόδια τακτικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια εκτός
ερωτημάτων και απόψεων επί υποθέσεων.
12. Πράξεις για τη θέση εγγράφων στο Αρχείο για
θέματα αρμοδιότητας περισσότερων της μιας Διευθύν−
σεων και Τμημάτων καθώς και στην έγκριση χορήγησης
αντιγράφων των εγγράφων αυτών.
13. Έγγραφα με τα οποία ζητείται η συνδρομή των
αρμόδιων υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής και Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τη διεξαγωγή ερευνών
για παραβάσεις του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.
14. Παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή διαπι−
στούμενων παραβάσεων των διατάξεων του Ν. 3959/2011,
όπως ισχύει.
15. Βεβαιώσεις προστίμων.
16. Τις Ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας του ανταγωνισμού, που υποβάλλο−
νται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ο.Ο.Σ.Α. ή σε άλλους
οργανισμούς ή οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά προηγούμενη συνεννό−
ηση με τον Πρόεδρο της Ε.Α.
17. Ερωτήματα στα αρμόδια Υπουργεία ή φορείς για
θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Ε.Α.
18. Χορήγηση κανονικών αδειών στους Προϊστάμενους
των Οργανικών Μονάδων της Γ.Δ.Α. που υπάγονται σ’
αυτόν.
19. Αποφάσεις χορήγησης αδειών κύησης ή λοχείας ή
άλλων γονικών αδειών στους Προϊστάμενους των Οργα−
νικών Μονάδων της Γ.Δ.Α. που υπάγονται σ’ αυτόν.
20. Ορισμός υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση ερ−
γασίας για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια,
συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμά−
των εσωτερικό, μετά προηγούμενη συνεννόηση με τον
Πρόεδρο Ε.Α.
21. Έγγραφα με τα οποία κοινοποιούνται οι πίνακες
των υπαλλήλων, που συντάσσονται κάθε χρόνο.
22. Πράξεις προαγωγής των μονίμων υπαλλήλων.
23. Έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέ−
σεων καθώς και για το δικαίωμα χρήσης αυτόματης
υπεραστικής γραμμής.
24. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των
εργαζομένων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
25. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων, που εισέρ−
χονται ή εξέρχονται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 3
Προϊστάμενος Γραφείου Προέδρου
1. Διαβιβαστικά δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. Απαντήσεις σε ερωτήματα εκπροσώπων εγχώριων
και αλλοδαπών μέσων ενημέρωσης, που αφορούν το
έργο και τις δραστηριότητες της Ε.Α.

3. Αποστολή στοιχείων και διαβίβαση εγγράφων σε
δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τα θέματα
που χρεώνονται στο Γραφείο Προέδρου της Ε.Α.
4. Έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
της Ε.Α.
5. Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων των
εγγράφων που τηρούνται στο εμπιστευτικό και κανο−
νικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στο πρωτόκολλο της
Ολομέλειας, καθώς και των πρακτικών και αποφάσεων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
6. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των
εργαζομένων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
7. Χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους
του Γραφείου.
Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
1. Πράξεις με τις οποίες τοποθετούνται έγγραφα της
Διεύθυνσής τους στο αρχείο, αναφορικά με ζητήματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, πλην των υπο−
θέσεων που αφορούν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 και 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
2. Έγγραφα προς επιχειρήσεις, επαγγελματικές ορ−
γανώσεις και άλλους φορείς για την παροχή πληρο−
φοριών και στοιχείων σε θέματα αρμοδιότητας τους
σε περίπτωση απουσίας του αρμόδιου Προϊσταμένου
Τμήματος.
3. Χορήγηση κανονικών αδειών στους Προϊσταμένους
Τμημάτων και Γραφείων και στους υπαλλήλους της Δι−
εύθυνσης.
Άρθρο 5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιο−
δοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Διοικητικής − Οικονομικής Υποστήριξης
της Γ.Δ.Α. να υπογράφει «Με εντολή Προέδρου» έγγρα−
φα που αφορούν:
1. Αποφάσεις χορήγησης αδειών κύησης ή λοχείας
στις υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
2. Αποφάσεις χορήγησης χρονοεπιδόματος, μισθο−
λογικού κλιμακίου, επιδόματος σπουδών, και λοιπών
επιδομάτων στους υπαλλήλους.
3. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για νόμιμη
χρήση, σε θέματα που μπορούν κατά νόμο να βεβαιωθούν
από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, εφόσον
τούτο δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη.
4. Ερωτήματα στα αρμόδια Υπουργεία ή φορείς για
θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
5. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των
εργαζομένων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
6. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων, που εισέρ−
χονται ή εξέρχονται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 6
Προϊστάμενοι Τμημάτων
1. Έγγραφα προς επιχειρήσεις, επαγγελματικές ορ−
γανώσεις και άλλους φορείς, δημόσιους ή μη, για την
παροχή πληροφοριών και στοιχείων σε θέματα αρμο−
διότητάς τους.
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2. Έγγραφα διαδικαστικού περιεχομένου, που αφορούν
στη συμπλήρωση στοιχείων ελλιπούς αλληλογραφίας.

Άρθρο 10
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 7
Προϊστάμενοι
Αυτοτελών Οργανικών Μονάδων της Γ.Δ.Α.

Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιοδοτή−
σεων για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων (του άρθρου
6), παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστάμε−
νο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης να υπογράφει
«Με εντολή Προέδρου» έγγραφα που αφορούν:
1. Επικύρωση αντιγράφων που εισέρχονται ή εξέρχο−
νται από την Υπηρεσία, αναφορικά με ζητήματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσι−
οδοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων,
παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στους Προϊστά−
μενους των αυτοτελών οργανικών μονάδων της Γ.Δ.Α.
να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα που
αφορούν:
1. Χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους της
οργανικής μονάδας.
Άρθρο 8
Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιο−
δοτήσεων για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων (του
άρθρου 6), παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον
Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
να υπογράφει «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα που
αφορούν:
1. Εντολές για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως αποφάσεων ή άλλων πράξεων.
2. Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών σε εκτέλεση
σχετικής απόφασης.
3. Πράξεις θεώρησης συμβάσεων.
4. Διαβιβαστικά για την επίδοση κάθε είδους εγγρά−
φων.
5. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των
υπαλλήλων.
6. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εισέρ−
χονται και εξέρχονται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 9
Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Πλην των ανωτέρω γενικά αναφερομένων εξουσιοδοτή−
σεων για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων (του άρθρου
6), παρέχεται ειδικότερη εξουσιοδότηση στον Προϊστάμε−
νο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού να υπογράφει
«Με εντολή Προέδρου» έγγραφα που αφορούν:
1. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων καθώς και βε−
βαιώσεις σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση
που προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην
Υπηρεσία.
2. Έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων για υγειονο−
μική εξέταση καθώς και τις αποφάσεις δικαιολόγησης
αποχής από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για λόγους
ασθένειας με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των τακτι−
κών (μονίμων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου επί θητεία, υπαλλήλων.
3. Πράξεις θεώρησης των εκδιδόμενων βιβλιαρίων νο−
σηλείας των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών
τους καθώς και η σχετική αλληλογραφία.
4. Ανακοινώσεις των αποφάσεων που έχουν δημο−
σιευτεί σχετικά με το διορισμό, προαγωγή, μετάταξη,
απόσπαση, απόλυση κ.λπ. των υπαλλήλων.
5. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εισέρ−
χονται ή εξέρχονται από την Υπηρεσία, αναφορικά με
ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
Στα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Προέ−
δρου» από τις Υπηρεσιακές Οργανικές Μονάδες της Επι−
τροπής Ανταγωνισμού, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός
της παρούσας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
οργάνου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή
να υπογράφει, η εξουσιοδότηση ισχύει για το νόμιμο
αναπληρωτή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
F
Αριθ. αποφ. ΦΓ10/50061
(9)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΦΓ10/
46033/1.9.2011 αποφάσεως του Προέδρου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 774/1980 «περί
κωδικοποιήσεως κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 του Ν. 2298/1995
και 8 του Ν. 2741/1999.
3. Τις υπ’ αριθμ. 48208/1965, 7818/1979, 5152/1982, 18621/
1990 και 16805/1999 αποφάσεις Ολομελείας «περί συ−
στάσεως Κλιμακίων».
4. Την υπ’ αριθμ. 4/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) και
5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. ΦΓ10/
46033/1.9.2011 (ΦΕΚ 1977/Β΄/6.9.2011) απόφασή μας «περί
συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου για το δικαστικό έτος 2011−2012» και α) τοποθετούμε
την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελένη Σκορδά
στο Β΄ Κλιμάκιο αντί του Ε΄ Κλιμακίου, β) ορίζουμε ότι
η Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελένη Νικο−
λάου, παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων της
στο Δ΄ Κλιμάκιο, θα μετέχει και στο Β΄ Κλιμάκιο και
γ) τοποθετούμε τους Εισηγητές του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη και Βασιλική Δαγαλάκη
στο Α΄ Κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στο ΦΕΚ 2177/Β΄/29.9.2011 όπου δημοσιεύθηκε η αριθ.
5482/29.9.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών, διορθώνονται

στο ορθό οι τελευταίοι λαχνοί της Α΄ και Β΄ φάσης της
Ε΄ και της ΣΤ΄ κλήρωσης την 2η ημέρα ως εξής:
«11ος − 80ος 70 Χ 500 = 35.000».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών).
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