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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥ−
ΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
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Με την υπ’ αριθμ. 13704 /ΥΠΕ/5/00449/Ε/ν.3299/2004/
2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επέν−
δυσης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ» με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση
δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, στη θέση Κακάτση
Δ.Δ. Μυρτοφύτου του Δήμου Ελευθέρων του Νομού
Καβάλας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός
εκατομμυρίου διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (1.201.500 €) με επιχορήγηση ποσού τετρακοσίων
ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (480.600 €), δηλαδή
ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου κόστους της
επένδυσης.
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση μό−
νιμης απασχόλησης (0,2 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 9.10.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 4178
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3763/28.2.2008 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Σύσταση Επιτρο−
πής Ενδιάμεσου Ελέγχου και Τελικής Παραλαβής φυ−
σικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων
του έργου με τίτλο «Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρ−
φωσης − Β΄ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητας, Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.6.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει
τροποποιηθεί,
β. του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/21.3.2008) «Θεσμικό πλαί−
σιο έρευνας και τεχνολογίας και σχετικές διατάξεις»,
γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005),
δ. του ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του
ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν.2303/1995,
ε. του άρθρου 34 του ν. 2843/2000 περί «Εκσυγχρο−
νισμού και Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή
εταιρειών επενδύσεων στη ποντοπόρα ναυτιλία, στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»,
ζ. του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997)
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» καθώς και την
ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού,
η. του άρθρου 5 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999)
«Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»,
θ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3193/2003,
ι. του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με
το ν, 3193/2003,
κ. του άρθρου 11 του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001)
«Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλή−
ρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
3. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Eρευνας και Τεχνολογίας
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους

εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987,
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 όμοιες
αποφάσεις.
5. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων» καθώς και της υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ.
4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
6. Την υπ’ αριθμ. 18635 (ΔΚΗ/Α) 1326 (ΦΕΚ 2152/6.11.2007),
απόφαση «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος
να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της
ΕΕ της 21ης Ιουνίου 1999, «Περί γενικών διατάξεων των
Διαρθρωτικών Ταμείων».
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000
«για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά
την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία».
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 68/12.1.2001 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις
για επαγγελματική εκπαίδευση, όπως τροποποιήθηκε
με τον Καν. (ΕΚ) 363/25.2.2004.
10. Την απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό
2000/GR/16/1/ΡΟ/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), την υπ’
αριθμ. Ε(2004)5484/21.12.2004 τροποποίηση της καθώς
και την υπ’ αριθμ. Ε(2005)5832/20.12.2005, απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση
του ΕΠΑΝ.
11. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως εγκρίθηκε
με την απόφαση της 11ης Μαΐου 2002 της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ και ισχύει σήμερα μετά τις
τροποποιήσεις του και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται
στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό
Δυναμικό».
12. Τη ΣΑΕ 013/3 με Κ.Α 2003ΣΕ01330010 «Δαπάνες Τε−
χνικής Βοήθειας Στήριξης της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη
της υλοποίησης του ΕΠΑΝ−ΠΕΠ» του Π.Δ.Ε της ΓΓΕΤ
/Υπ. Ανάπτυξης,
13. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί ορισμού υπο−
λόγου διαχείρισης για το έργο του ΠΔΕ/ΓΓΕΤ με κωδικό
2003ΣΕ01330010,
14. Την υπ’ αριθμ. 401/16.1.2002 απόφαση εκτέλε−
σης έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση για την κάλυ−
ψη των αναγκών διαχείρισης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ»
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2227/1.3.2002 και
10042/22.9.2002 αποφάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
15. Την υπ’ αριθμ. 19385/13.12.2001 απόφαση εκτέλε−
σης έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση για την κάλυψη
των αναγκών διαχείρισης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ» όπως
τροποποιήθηκε με τις με υπ’ αριθμ. 5792/5.6.2002 και
3521/20.3.2003 αποφάσεις
16. Το έργο 2006ΣΕ01330031του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ.
17. Την απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο: «Αν−
θρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρ−
φωσης – Β΄ Κύκλος» στο ΕΠΑΝ με υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝ
7065/Β3/8.3.6./1058/23.6.2006, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝ 2084/Β3 213/27.2.2007, 8029/Β3
796/9.7.2007, 15308/Β3 1577/20.12.2007 και 2487/Β3 234/
5.3.2008 αποφάσεις.
18. Την ανάγκη παρακολούθησης (ενδιάμεσος έλεγ−
χος) και τελικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου,
καθώς και την πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών
των υποέργων, του έργου με τίτλο: «Ανθρώπινα Δίκτυα
Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης – Β΄ Κύ−
κλος» του Μέτρου 8.3, του ΕΠΑΝ.
19. Την υπ’ αριθμ. 3763/ΠΛΟ264/28.2.2008 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε Την υπ’ αριθμ. 3763/(ΠΛΟ)264/28.2.2008
απόφαση με θέμα:
«Σύσταση Επιτροπής Ενδιάμεσου Ελέγχου και Τελικής
Παραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
υποέργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο: «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής
Επιμόρφωσης − Β΄ Κύκλος» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα» Μέτρο 8.3 Δράση 8.3.6 ως προς το
διατακτικό αυτής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
1. Συστήνουμε επιτροπή/ές ενδιάμεσου ελέγχου και τε−
λικής παραλαβής του φυσικού και οικονομικού αντικειμέ−
νου των εγκεκριμένων υποέργων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο:«Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευ−
νητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης − Β’ Κύκλος» το
οποίο εντάσσεται στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» Μέτρο
8.3 Δράση 8.3.6
2. Η επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη τα οποία
ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε
καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ με
εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, καθώς επίσης και
εμπειρογνώμονες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, καθώς
και ιδιώτες−στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με εμπειρία στο αντικείμενο
του έργου.
3. Η επιτροπή ελέγχει την ομαλή εξέλιξη του έργου
και την υλοποίηση του, σύμφωνα με την απόφαση χρη−
ματοδότησης. Επίσης παραλαμβάνει και ελέγχει τα πα−
ραδοτέα του, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ο προ−
αναφερόμενος έλεγχος , που αναφέρεται στο φυσικό
και το οικονομικό αντικείμενο, πραγματοποιείται είτε
από τις τεχνικές εκθέσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ,
είτε από επιτόπου επισκέψεις στην έδρα των αναδόχων.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται, συντάσσεται
σχετική τεχνική έκθεση ελέγχου.
4. Στην παραπάνω επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν
και στελέχη του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης.
5. Η επιτροπή λειτουργεί εκτός ωραρίου εργασίας.
6. Στα μέλη της επιτροπής θα καταβάλλεται αμοιβή
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
7. Η αμοιβή των μελών, τα έξοδα μετακίνησης και
διαμονής αυτών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου
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2003ΣΕ 01330010 ΣΑΕ 013/3. Τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του ΠΔ4/2002 και Την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ
5671/16.9.2003 εγκύκλιο του ΥΠΟΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ2− 131
(3)
Έγκριση κυκλοφορίας ζυγών TERAOKA σειρά PS−130.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Απόφαση Αριθμ. 828)
Έχοντας υπόψη:
1.− Τα άρθρα 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2.− Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και
Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.A΄/5.7.1990).
3.− Τα άρθρα 7, 8 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποι−
ήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων
των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». (ΦΕΚ 112/
τ.Α΄/15.7.1978).
4.− Το άρθρο 1 και 2 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1996)
«Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης».
5.− Το π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων της». (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/18.3.1996).
6.− Τα άρθρα 26 −29 της υπουργικής απόφασης
Φ3/2587/1978 «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των
Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β΄/26.1.1979), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Β1/15073/1986
(ΦΕΚ 846/τ.Β΄/4.12.1986).
7.− Την υπ’ αριθμ. Δ. 15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γε−
ώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β/26.1.2009).
8.− Το άρθρο 18 της Β3−374/15.11.2007 (ΦΕΚ 2242/
τ.Β΄/21.11.2007) απόφασης εξουσιοδότησης για υπογρα−
φή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού».
9.− Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού,
10.− Tο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ με αριθμό
Τ5341/31.8.2008 (revision 2) που χορήγησε το NMi Certin
B.V. Ολλανδίας (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0122)
11.− Την από 19.1.2009 και 10.3.2009 αίτηση της εται−
ρείας ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. (Π. Ράλλη 69−18233 Αγ. Ι.
Ρέντης), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των
ηλεκτρονικών ζυγών TERAOKA σειρά PS−130 οι οποίοι
κατασκευάζονται από τον Οίκο SHANGHAI TERAOKA
ELECTRONIC Co., Ltd. (Tinglin Industry Developmental
Zone, Jinshan District, Shanghai) Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας και εισάγονται από την εταιρία ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
Α.Ε. (Π. Ράλλη 69−18233 Αγ. Ι. Ρέντης) και φέρουν την
σήμανση CE και Μ. Κάθε ζυγός, προτού χρησιμοποιηθεί
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στη χώρα θα πρέπει να υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευ−
ση από την Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματεί−
ας Εμπορίου, από όπου και χορηγείται Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης εκτός και αν έχει ήδη υποστεί αρχική
επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από
άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον, κάθε ζυγός
πρέπει να συνοδεύεται με Δήλωση Συμμόρφωσης για
την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του οίκου κατασκευής.
Η έγκριση ισχύει μέχρι την 31.8.2018.
2.− Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών TERAOKA σειρά
PS−130
Κατηγορία ακρίβειας:
III
Μεγίστη δυναμικότητα Max:
Max ≤ 35 kg
Υποδιαίρεση e,:
≥ 0,5 g
Μέγιστος Αριθμός υποδιαιρέσεων n: ≤ 4000 (για κάθε
επιμέρους περιοχή ζύγισης) 4 επιμέρους περιοχές ζύ−
γισης το πολύ.
Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0 °C έως 40 °C
3.− Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών
αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που
να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:
α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, β) Ο τύ−
πος του ζυγού, γ) Κατηγορία ακριβείας δ) Η μεγίστη
δυναμικότητα, ε) Η υποδιαίρεση, στ) Η ελαχίστη δυνα−
μικότητα ζ) Το μέγιστο απόβαρο η) Ο αριθμός σειράς,
θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ που χορήγησε ο
κοινοποιημένος οργανισμός που χορήγησε το NMi Certin
B.V. Ολλανδίας (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0122),
ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2−131
/2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4.− Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών,
γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των
σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.− Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση
μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις του άρθρου 10 της υπουργική απόφαση Φ2−376/1993
«Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία», σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ.
6.− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. Φ3−2587/1978,ΦΕΚ
70/τ.Β΄/26.1.1979 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε με την υπουργική απόφαση Β1−15073/1986) και ισχύει
από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 116570
(4)
Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσε−
ων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων − Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτι−
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις και ειδικότερα των
άρθρων 7.Γ και 24 αυτού» (ΦΕΚ 179 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6.Γ του π.δ.82/2004 «Αντι−
κατάσταση της 98012/2001/1996 κοινή υπουργική από−
φαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (ΦΕΚ 64 Α΄)
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του
π.δ.109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική δια−
χείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους (ΦΕΚ
75 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7.Γ του π.δ. 115/2004
«Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες
ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής
απόφασης κ.λπ.» (Β΄ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» (ΦΕΚ 80 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ.116/2004
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δι−
αχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και
των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ
«για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7.Δ του π.δ. 117/2004 «Μέ−
τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρι−
ση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδη−
γιών 2002/1995 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/1996 «σχετικά με
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο−
πλισμού ΄΄του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003΄΄»
(ΦΕΚ 82 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 1.α και 1.β) του
π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία
του Εθνικού Οργανισμού εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
του Οργανισμού» (ΦΕΚ 154 Α΄).
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
9) Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό
Δημόσιο.
10) Το κείμενο του κανονισμού για τη διαδικασία ανα−
νέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλο−
γικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων που καταρτίστηκε από το Γραφείο Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
και ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης κατά την υπ’ αριθμ. 78 συνεδρίαση
της στις 2.12.2008, που είναι το ακόλουθο:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
Η΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΑΛΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται για την ανανέωση της έγκρισης κάθε υφιστάμενου
συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής δια−
χείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 19 του ν. 2939/2001
και στα κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2939/2001 Προεδρικά
Διατάγματα σύμφωνα με το άρθρο 17.
2. Η ανανέωση έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής
ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται στο
πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 7 (παρ. Γ) του
ν.2939/2001, 6 (παρ. Γ) του π.δ. 82/2004, 5 (παρ. 5) του
π.δ. 109/2004, 7 (παρ. Γ) του π.δ. 115/2004, 5 (παρ. 5)
του π.δ. 116/2004 και 7 (παρ. Δ) του π.δ. 117/2004, ή κατ’
εφαρμογή του άρθρου 9 (παρ. 4) του ν. 2939/01 και των
αντίστοιχων άρθρων των προεδρικών διαταγμάτων που
εκδίδονται από την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4
του άρθρου 17 του ιδίου νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 2
Υποβολή στοιχείων
1. Το ενδιαφερόμενο εγκεκριμένο σύστημα αποβάλλει
στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρι−
σης του (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) αίτηση για ανανέωση έγκρισης,
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη ισχύος της έγκρι−
σης του, συνοδευόμενη από φάκελο που θα περιέχει
αναθεωρημένη μελέτη.
2. Στην περίπτωση που η αναθεώρηση της μελέτης
γίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 9 (παρ. 4)
του ν. 2939/2001 ή των αντίστοιχων άρθρων των προεδρι−
κών διαταγμάτων που εκδίδονται από την εξουσιοδοτική
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ιδίου νόμου, η
αίτηση του συστήματος για την ανανέωση της έγκρισης
υποβάλλεται εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης.
3. Στην αναθεωρημένη μελέτη θα γίνεται α) συνοπτι−
κή αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, τουλάχιστον
ως προς τους συμμετέχοντες υπόχρεους διαχειριστές/
παραγωγούς, το είδος και τις ετήσιες ποσότητες που
διαχειρίστηκε το σύστημα κατά την προηγούμενη περί−
οδο, το απασχολούμενο προσωπικό, την υπάρχουσα τε−
χνική υποδομή, τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους, τις
εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, την
υφιστάμενη γεωγραφική ανάπτυξη, τις δράσεις ενημέ−
ρωσης και ευαισθητοποίησης και τα οικονομικά στοιχεία
του συστήματος β) αναλυτική αναφορά στα νέα δεδο−
μένα που αφορούν στη λειτουργία και την περαιτέρω
ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος, λαμβάνοντας
υπόψη τις συστάσεις που έγιναν από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σύμφωνα με τις
γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συ−
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στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γ) στον προσδιο−
ρισμό των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και των
αντίστοιχων προθεσμιών και μεθόδων για την επίτευξη
τους δ) στην υποχρέωση δημοσιοποίησης μέσω του τύ−
που ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό
στο κοινό, της δράσης του συστήματος και των στόχων
που επιδιώκει ε) στην υποχρέωση ενημέρωσης των συμ−
μετεχόντων παραγωγών για τα τεχνικά και οικονομικά
αποτελέσματα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου
ζ) στην υποχρέωση γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
σε τακτά διαστήματα των αποτελεσμάτων που έχουν
επιτευχθεί θ) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφο−
ράς που καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμ−
μετέχοντες διαχειριστές και στον τρόπο ενδεχόμενης
αναπροσαρμογής της.
4. Στην περίπτωση που έχουν τεθεί ειδικοί όροι στο
σύστημα, ο αναθεωρημένος φάκελος πρέπει επιπλέον
να πληροί τους ειδικούς όρους που έχουν τεθεί.
΄Αρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης ανανέωσης έγκρισης
1) Η ανανέωση της έγκρισης κάθε συστήματος χορη−
γείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 99/2008 και
170/2008, από το Δ.Σ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π μετά από εισή−
γηση του αρμοδίου τμήματος της Δ/νσης Εναλλακτικής
Διαχείρισης, ως προς:
α) Την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης και
των προβλεπομένων στον εγκεκριμένο φάκελο του συ−
στήματος για την προηγούμενη περίοδο, καθώς και των
σχετικών διατάξεων και υποχρεώσεων που απορρέουν
από το ν. 2939/2001, τα συναφή προεδρικά διατάγματα
και τη λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία, ή/και τους ει−
δικούς όρους, εφόσον έχουν επιβληθεί.
β) Την πληρότητα του αναθεωρημένου φακέλου ανα−
φορικά με τους όρους, προϋποθέσεις και προγράμματα
της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλ−
λων προϊόντων, κατά περίπτωση.
2) Το σύστημα καταβάλλει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. αντα−
ποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
την υπ’αριθμ. οικ. 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. η
ανανέωση της έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής ή
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται βάσει
των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2939/2001. Μέχρι την
έκδοση της Απόφασης Ανανέωσης της έγκρισης εξακο−
λουθεί να ισχύει η Απόφαση έγκρισης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευση του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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Αριθμ. 129795
(5)
Απασχόληση Φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΑΙ.Κ. προς συμπλήρω−
ση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Εργασίας για
το έτος 2009.

(6)
Υπαγωγή της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ στις διατάξεις του
ν.3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2021/1071/ΠΟ2/5/00180/Ε/ν.3299/
2004/26.2.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης εγκρίθηκε η
υπαγωγή της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» που αναφέρεται στην ίδρυση βι−
οτεχνικής μονάδας παραγωγής λιπαντικών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ
2320) στη θέση Κτηματική Περιοχή Θρυλορίου του Δή−
μου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης συνολικού κόστους
εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ (199.458,00 €) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 55,00% επί του
συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό εκατόν εννέα χιλιάδων
επτακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (109.701,90
€) και δεν θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα
δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι
το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 2,00 (Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 16.2.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 3205(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23.12.2003)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των Δημοσίων εν
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεις διατάξεων ταύτης», όπως ισχύει.
3. Του ν.δ. 1017/1971 «Περί ιδρύσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως
ισχύει.
4. Του π.δ/τος 435/1988 «Περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.
Κ», όπως ισχύει.
Β. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ στην
1044/10.10.2008 συνεδρίαση του για την έγκριση απα−
σχόλησης φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για εργασία προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για την
φύλαξη των κτιρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας,
του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτο−
δικών Αθηνών, για το έτος 2009, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής εργασίας, την απασχόληση Φυλάκων του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για το έτος 2009 για τη φύλαξη των κατωτέρω
κτιρίων και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του άρ−
θρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν γένει Υπηρε−
σιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και τροποποιήσεις
διατάξεων ταύτης», όπως ισχύει, ως εξής:
1. Την απασχόληση τεσσάρων (4) φυλάκων για τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τη
φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της
Επικρατείας και για το σύνολο 3.950 ωρών, για το έτος
2009, για τους ανωτέρω τέσσερις (4) φύλακες.
2. Την απασχόληση δέκα (10) φυλάκων, για τη φύλαξη
των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στε−
γάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών για
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
και για σύνολο 7.500 ωρών για το έτος 2009, για τους
ανωτέρω δέκα (10) φύλακες.
3. Την απασχόληση δύο (2) φυλάκων για τις εξαιρέσι−
μες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τη φύλα−
ξη του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
της πρώην Σχολής Ευελπίδων και για σύνολο 800 ωρών
για το έτος 2009, για τους ανωτέρω (2) φύλακες.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 προϋπο−
λογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ
F
Αριθμ. 13422/1100
(7)
Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Φωκίδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1993 «Διοίκηση Οργάνωση
Στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες Διατάξεις».
β) Τις διατάξεις των άρθρων 157 έως και 162 του
ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/2007)«Κύρωση του κώδικα κατά−
στασης Δημοσίων Υπαλλήλων.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση
της Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).
3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔ/Φ.35.14/916/4048/15.2.2007, ΔΙΑΔ/
Φ.37.11/818/12889/21.5.2007 και ΔΙΑΔ/Φ.37.12/874/32919/11.1
2.2008 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:
Συνιστάται 5/μελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Φωκίδας αρμόδιο για το προσωπικό των
ΝΠΔΔ Ν. Φωκίδας που εποπτεύονται από την Περιφέ−
ρεια και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3528/2007, με
έδρα την Άμφισσα ως εξής:
1. α) Έναν μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Δ/νσης που υπά−
γονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταμένου Δ/νσης που ορίζεται ως Πρόεδρος του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β) Δύο μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός
έτους τουλάχιστον άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου
τμήματος από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότη−
τα του Υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην
έδρα του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
με βαθμό Α΄.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
συμβουλίου ορίζεται και ο αναπληρωτής του προέδρου
από τα υπό στοιχείο 1β τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που
προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου συμμετέχει
ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της
οικείας υπηρεσίας για να οριστούν ως μέλη του Υ.Σ.
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου
159 του ν. 3528/2007.
4. Ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία με−
λών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 1/3
των οριζομένων, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρε−
τεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις
νόμιμες προϋποθέσεις.
5. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρ−
χικό Συμβούλιο και κρίνει είτε σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό.
6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου αντί των δύο Αιρετών Εκπρο−
σώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί
εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.
Αορίστου χρόνου.
7. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των
μελών.
8. Η θητεία των μελών είναι διετής και λήγει την 31η
Οκτωβρίου των ετών των οποίων ο τελευταίος αριθμός
είναι άρτιος.
9. Από την απόφαση μας αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα,18 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ
F
(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΝΤΟΥΜΑΝΑ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 14942/25.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΝΤΟΥΜΑΝΑ ΑΡΕΤΗ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
O Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
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του ΓΕΩΡΓΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού.
O Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΤΩ−
ΝΙΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. 1405/25.2.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
O Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ.
Με την υπ’ αριθμ. 1870/25.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του ΗΛΙΑ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
O Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην υπ’ αριθμ. 714/31.3.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που δημο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 655/14.4.2008, διαγράφεται, λόγω
λάθους, στο άρθρο 3 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) η πρόταση:
«2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρο.»
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 714/31.3.2008 (ΦΕΚ
Β 655/14.4.2008) απόφαση μας.
(Από την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών)
F
(13)

(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΟΛΟΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ.

Στην υπ’ αριθμ. 26/ΤΔΟΜ/2168/6.2.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Θεσ/νίκης που αφορά χορήγηση άδειας ασκήσε−
ως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 317 τ. Β΄/20.2.2009 διορθώνεται το Όνομα
από το Καμπούρη Φωτεινή του Κων/νου
στο σωστό Καμπούρη Φανή του Κων/νου.

Με την υπ’ αριθμ. 1373/25.2.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην ΚΟΛΟΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης)

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

*02007692804090008*

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

