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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 6.74/16272/1193
Χορήγηση άδειας λειτουργίας.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της

αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
γ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).
ε) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).
στ) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄).
ζ) Του π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) Του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν
με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Φ.2/οικ.9379/76/22−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την 33361/5−9−91 κοινή υπουργική απόφαση «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ.
1 του Ν 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την αρ. 13444/29−1−08 απόφαση του Υπουργού Υγεί−
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων “Με εντολή
Υπουργού” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Την Φ 6.74/οικ. 6283/279/25−2−99 απόφασή μας με
την οποία χορηγήθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, συσκευ−
ασίας δρογών και συμπληρωμάτων διατροφής της
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ που βρίσκεται στο
5ο χλμ. Λ. Παλλήνης – Μαρκόπουλου στο Κορωπί, άδεια
λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας η οποία
συμπληρώθηκε ως προς την επιτρεπόμενη δραστηριό−
τητα με την Φ 6.74/6698/469/7−6−02 όμοια.
7. Την Φ 6.74/1020/804/8−6−05 απόφασή μας με την
οποία χορηγήθηκε στο εν λόγω εργοστάσιο άδεια μηχα−
νολογικού εκσυγχρονισμού και κτιριακής διαρρύθμισης
διάρκειας 2 ετών.
8. Την από 12−5−09 αίτηση της ΑΕ για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας του προαναφερόμενου εργοστά−
σιου.
9. Την από 15−7−2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας
και την 66842/21−9−09 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφα−
σίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας μετά από μηχανο−
λογικό εκσυγχρονισμό και κτιριακή διαρρύθμιση διάρ−
κειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο της BOEHRINGER
INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ όπως αυτό εικονίζεται στα σχε−
διαγράμματα που θεωρήσαμε με την απόφασή μας και
έχει τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Θέση εγκατάστασης: 5ο χλμ. Λ. Παλλήνης – Μαρκό−
πουλου, Κορωπί.
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών
και καλλυντικών προϊόντων, συσκευασία δρογών και
συμπληρωμάτων διατροφής.
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 424,34 KW (κινητήρι−
ας), 346,69 KW (θερμικής) και αξίας 7.082.320 €.
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος ισχύος 926,74
KW (κιν.), 92,59 KW (θερμ.) και αξίας 987.558 €.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρη−
σης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:
α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση
ο απαραίτητος εξοπλισμός και να λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία μέτρα, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος
σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέ−
τηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των
μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας,
χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, πρόχειρο φαρμακείο, χώρος
υγιεινής κ.λπ).
β) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν
με την 2693/31−10−2006 απόφαση της ΝΑ Αν. Αττικής.
γ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την μελέτη πυρα−
σφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση
του 789/Φ.701.4/64/26−2−07 πιστοποιητικού πυροπροστα−
σίας διάρκειας 8 ετών.
δ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Β.Δ. 227/1963
(ΦΕΚ 65Α) «περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λει−
τουργίας αυτών» και ο ατμολέβητας πρέπει να είναι εφο−
διασμένος με πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας.

ε) Η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφω−
να με 35970/8−11−88 άδεια διάθεσης της Δ/νσης Υγείας.
Επίσης και να ανανεώνεται έγκαιρα το 717/08 ιδ. Συμ−
φωνητικό, της ΑΕ με την POLYECO AE για την διάθεση
των επικίνδυνων αποβλήτων απόφασή της.
3. Η ενεργειακή κατανάλωση μετά την ολοκλήρωση
του εκσυγχρονισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
20% του μέσου όρου της τριετίας 2005 − 2007 (παρ. 2.β
του άρ. 16 του Ν 3325/05) όπως αυτός καθορίζεται με
την Φ 15/οικ. 8102/625/20−4−05 (ΦΕΚ 589 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Η παρούσα άδεια επανεξετάζεται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 10 του ν 3325/05 και τροπο−
ποιείται στις περιπτώσεις και όπως περιγράφεται στο
άρθρο 11 του ως άνω νόμου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν
απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια Στηρ.
Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας
Βιομηχανίας, του Υπουργείου
του Υπουργείου Υγείας και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Ναυτιλίας
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. Φ 6.131/16271/1194
(2)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
γ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργάνωση
και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων»
(ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).
ε) Του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).
στ) Του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄).
ζ) Του π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
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θ) Του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν
με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Φ.2/οικ.9379/76/22−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του π.δ. Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την 33361/5−9−91 κοινή υπουργική απόφαση «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ.
1 του Ν 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 13444/29−1−08 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων
“Με εντολή Υπουργού” στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Την Φ 6.131/3359/197/20−2−06 απόφαση με την οποία
χορηγήσαμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ ετών
στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυ−
ντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΙΟΥΛΙΑ &
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ που
βρίσκεται στην οδό Καλυφτάκη 27 – Κηφισιά.
7. Την από 28−7−09 αίτησή της με την οποία η ΑΒΕΕ ζη−
τάει την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ως προς
την επιτρεπόμενη δραστηριότητα και την συμπλήρωση
αυτής με την δυνατότητα παραγωγής αντισηπτικών
προϊόντων για το πλύσιμο των χεριών αίτηση.
8. Την από 21−9−2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας και την
75703/21−10−09 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την Φ 6.131/3359/197/20−2−06 απόφαση
με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκει−
ας οκτώ ετών στο εργοστάσιο της «ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ» ως προς
την επιτρεπόμενη δραστηριότητα η οποία πλέον είναι
η παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνο−
λογικών και αντισηπτικών προϊόντων.
2. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ ως έχει η
Φ 6.131/3359/197/20−2−06 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια Στηρ.
Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας
Βιομηχανίας, του Υπουργείου
του Υπουργείου Υγείας και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Ναυτιλίας
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ö
Αριθμ. Φ 6.187/16270/1195
(3)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
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νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 7 του Ν 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
γ) του άρθρου 3 παρ.2 του Ν 1316/1983 «ίδρυση, οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 7 του Ν 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).
ε) Του άρθρου 9 του Ν 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).
στ) Του Ν 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄).
ζ) Του ΠΔ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.
η) Του ΠΔ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) Του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).
2. Την Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.2/οικ.9379/7622−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την 33361/5−9−91 κοινή υπουργική απόφαση «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ.
1 του Ν 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την αρ. 13444/29−1−08 απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων “Με εντολή
Υπουργού” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Την από 29−5−09 αίτηση της ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΕΒΕ για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αποθή−
κης φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στο
55ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, στην Θέση Πάτημα στο
Σχηματάρι Βοιωτίας.
7. Την από 4−8−09 εισήγηση της υπηρεσίας μας και την
72630/12−10−2009 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας ενός
έτους στην αποθήκη φαρμακευτικών και καλλυντικών
προϊόντων που εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που
θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο
κάτω στοιχεία:
Φορέας: ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ.
Θέση εγκατάστασης: 55ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας,
Θέση Πάτημα, Σχηματάρι Βοιωτίας.
Είδος δραστηριότητας: αποθήκευση φαρμακευτικών
και καλλυντικών προϊόντων.
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Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 45,2 kw (κινητήριας),
5 kw (θερμικής) και αξίας 179.000€.
Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός ισχύος 260,87
kw (κιν.), 9 kw (θερμ.) και αξίας 261.900 €
2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, να υποβλη−
θούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην Φ15/7815/615/14−4−2005 Υπ. από−
φαση προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
3. Η παρούσα άδεια τροποποιείται σε περίπτωση αλ−
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής να
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια Στηρ.
Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας
Βιομηχανίας, του Υπουργείου
του Υπουργείου Υγείας και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Ναυτιλίας
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ6/οικ. 25131
(4)
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπουργικής απόφα−
σης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295 /19−4−1995 (ΦΕΚ 385 Β΄/1995).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του π.δ. 189/05.11.2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ
221 Α΄).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β του
ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύ−
σιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 168 Α΄).
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1.δ και 8 παρ. 10
του ν.3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλε−
κτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α΄).
δ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλούνται δαπάνες στον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Α. Προστίθεται περίπτωση ΙΙΙ στο άρθρο 1 της με αριθ.
Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19−4−1995 απόφασης του Υπουργού Βι−
ομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Α. Διαδικασίες
και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση
των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής …..» (ΦΕΚ 385 Β΄) ως εξής:
«ΙΙΙ. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Εφεδρικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής που λει−
τουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του
Συστήματος ή του Δικτύου και εξαιρούνται από την
υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ−

γειας μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, εξαιρούνται
από την λήψη Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
Για την έκδοση της σχετικής απόφασης Απαλλαγής
από την αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης απαιτείται υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου
συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) απόφαση της ΡΑΕ εξαίρεσης από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής.
β) Τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού σταθμού
(ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, διατάξεις
ηλεκτρικής προστασίας), τις ανάγκες που θα εξυπηρε−
τούνται και τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή
1:1000 ή 1:2000, που θα παρουσιάζει το γήπεδο και τις
κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού.
γ) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λει−
τουργίας της κύριας εγκατάστασης ή αποδεικτικό στοι−
χείο νομιμότητας των εγκαταστάσεων με τις οποίες θα
συνδεθεί ο εφεδρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής.
δ) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας
μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού, όπως ορίζεται στο άρθρο
1, παρ.11 του ν.2244/1194 (ΦΕΚ 168 Α΄).
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα
πυρασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
2. Στην απόφαση Απαλλαγής μπορεί να τίθενται όροι
σχετικοί με την λήψη και τήρηση μέτρων προστασίας
των εργαζομένων, προστασίας του περιβάλλοντος και
καλής κατασκευής και λειτουργίας του εφεδρικού σταθ−
μού ηλεκτροπαραγωγής.
3. Η εν λόγω απόφαση Απαλλαγής έχει απεριόριστη
διάρκεια και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από
την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέ−
ωση.
4. Η εν λόγω απόφαση Απαλλαγής μπορεί να ανα−
κληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της
ισχύουσας νομοθεσίας.»
Β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Μετα−
βατικές Διατάξεις) της με αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19−4−1995
απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής …..» (ΦΕΚ
Β΄ 385) προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:
«ε) Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρι−
κών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που έχουν τυχόν χο−
ρηγηθεί εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους,
μετά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολου−
θήσουν τις διατάξεις της παρούσης με την έκδοση από
την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
της σχετικής απόφασης Απαλλαγής».
Γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 (Καταρ−
γούμενες Διατάξεις) της με αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19−4−
1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής …..» (ΦΕΚ
Β΄ 385) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«ι) Όπου στην ανωτέρω απόφαση υπάρχουν ρυθμίσεις,
που αφορούν τους εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαρα−
γωγής κατά τρόπο διάφορο του προβλεπομένου στην
περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 1 της παρούσης, οι ρυθμίσεις
αυτές καταργούνται».
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 134992
(5)
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
(ΜΦΙ) του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την
αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προ−
λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των
φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπη−
ρεσίας», όπως ισχύει.
β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003
(Α΄ 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητη−
μάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνο−
τρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το
άρθρο 19 παράγραφος 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1
περιπτώσεις ζ) και η) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα
προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος
ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος
μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά
ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο
εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/
ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/
ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/
ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 27/2009 (Α΄ 46) «Καθορισμός κανόνων δι−
ενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστα−
τευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής».
ε) Του άρθρου 11 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
2) Το με αριθμό 5951/23−10−2009 αναλυτικό πρόγραμμα
δειγματοληψίας και ανάλυσης κόστους κατά επιβλαβή
οργανισμό για τη διενέργεια των επισκοπήσεων του
έτους 2010 που υπέβαλλε το ΜΦΙ στη Διεύθυνση Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση έργου
Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού−
το (ΜΦΙ), έναντι αποζημίωσης, το έργο των επισκοπή−
σεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων
ζωνών στη Χώρα, από ορισμένους επιβλαβείς οργανι−
σμούς καραντίνας.
Άρθρο 2
Σύναψη σύμβασης Για την ανάθεση του έργου στο
ΜΦΙ συνάπτεται σύμβαση, μεταξύ του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΜΦΙ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του
Ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως προστέθηκε με το άρθρο
19 παράγραφος 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
Άρθρο 3
Δαπάνες
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύψους
362.000,00 € (τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) για
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ.29/110, ΚΑΕ 2111 με
ισόποση μεταφορά στον ΚΑΕ 0873 του ίδιου φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 147115
(6)
Απασχόληση Φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς συμπλήρω−
ση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Εργασίας για
το έτος 2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Του άρθρου 1 του Ν. 1157/81 «Περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των Δημοσίων εν
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεις διατάξεων ταύτης» όπως ισχύει.
3. Του Ν.Δ. 1017/71 «Περί ιδρύσεως ΤΑΧΔΙΚ» όπως ισχύ−
ει.
4. Τον Οργανισμό του Υπ. Δικαιοσύνης Π.Δ.36/2000
(ΦΕΚ.29Α/2000).
5. Του Π.Δ/τος 435/88 «Περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.
Κ.», όπως ισχύει.
Β. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην
1057/30−09−2009 συνεδρίασή του για την έγκριση απα−
σχόλησης φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για εργασία προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη
φύλαξη των κτιρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας,
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του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτο−
δικών Αθηνών, για το έτος 2010, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση Φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.
Κ., προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας, για το έτος 2010, για τη φύλαξη των κατω−
τέρω κτιρίων και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του
άρθρου 1 του Ν. 1157/81 «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 νυχτερινές ώρες προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τη
φύλαξη του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της
Επικρατείας, για το έτος 2010, συνολικά 3.950 ωρών, για
τους ανωτέρω τέσσερις (4) φύλακες.
2. Την απασχόληση δέκα (10) φυλάκων για τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες & τις νυκτερινές ώρες προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για
τη φύλαξη των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων,
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου, για
το έτος 2010, συνολικά 7.500 ωρών, για τους ανωτέρω
δέκα (10) φύλακες.
3. Την απασχόληση δύο (2) φυλάκων για τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρω−
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για τη
φύλαξη του κτιρίου (16) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, για το έτος 2010, συνολικά 800 ωρών, για τους
ανωτέρω (2) φύλακες.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 προϋπο−
λογισμό του ΤΑΧΔΙΚ έτους 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 6077
(7)
Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Καρδαμύλων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2839/2000 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» και την
παρ. 4 του άρθρου14 του Ν.3051/2002.
2) Την από 04−01−2001 αίτηση που υπέβαλε ο Κινδυλάς
Νικόλαος, περί κατάταξης του σε θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο Δήμο Καρδαμύλων.
3) Την αριθ. 6/01 απόφαση του ΔΣ του Δ. Καρδαμύλων,
καθώς και την αριθ. 2/8/04 απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Χίου.
4) Το αριθ. 2109/14−05−02 έγγραφό μας.
5) Την αριθ. 157/24−07−2006 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Χίου, με την οποία δικαιώνεται ο
ανωτέρω αιτών.
6) Την αριθ. 83/06 απόφαση του ΔΣ του Δ. Καρδαμύ−
λων με την οποία αποφασίσθηκε η μη άσκηση ενδίκων
μέσων κατά της ανωτέρω δικαστικής απόφασης.

7) Τα αριθ. 127/06−09−06 και 19/29−01−08 πιστοποιητικά
τελεσιδικίας του Πρωτοδικείου Χίου.
8) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και επόμενα του
Ν 3068/02 «περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς
τις δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.».
9) Το αριθ. 40716/29−06−09 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
10) Την αριθ. 1483/29−10−1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί με−
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τον Νικόλαο Κινδυλά του Γεωργίου, σε
προσωρινή προσωποπαγή θέση, ΥΕ16 Εργατών Καθαρι−
ότητας, του Δ. Καρδαμύλων, την οποία και συστήνουμε
με την παρούσα απόφαση, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα καθήκοντα που ασκού−
σε κατά την 12−09−2000 και τα τυπικά του προσόντα.
Στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2009 και στον
ΚΑ 20−6011 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 73.000,00 €
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και των λοι−
πών παροχών των μονίμων Υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας καθώς και για δύο επιπλέον μονίμους
υπαλλήλους.
Επίσης στον ΚΑ 20−6051 έχει προβλεφθεί πίστωση
ποσού 10.000,00 ευρώ για τις εργοδοτικές εισφορές
των ανωτέρω υπαλλήλων.
(Αριθμ. βεβ. δαπάνης 4620/1.12.2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος 3 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
F
Αριθ. 19036
(8)
Τροποποίηση της αριθμ. 17512/12−11−2009 αποφάσεώς
μας που αφορά «Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Τρικολώνων
Νομού Αρκαδίας με φυσικό πρόσωπο, για το έτος
2009».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α΄/8−10−1997) που αφορά την τροποποίηση και συμπλήρω−
ση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α΄/3−3−94) που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώ−
δικα.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του Ν.2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−5−1997), που αφορά τη Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της 33/2006 πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/28−12−2006) σχετικά με την ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,
όπως τροποποιήθηκαν.
6. Την 11/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Τρικολώνων, με την οποία υποβλήθηκε αίτημα
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (2) συνο−
λικά φυσικά πρόσωπα, για ένα έτος.
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7. Την 46974/27−7−2009 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 6/15−5−2009 ΠΥΣ, με την
οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Τρικολώνων μια (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους.
8. Την αριθμ. 101/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Τρικολώνων με την οποία εγκρίνει τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους από
το Δήμο με ένα φυσικό πρόσωπο κατηγορίας ΔΕ.
9. Την από 6−2−2009 γνωμοδότηση του δικηγόρου του
Δήμου από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω σύμβαση
είναι γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου.
10. Την αριθμ. 17512/12−11−2009 απόφαση μας που αφο−
ρά «Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου από το Δήμο Τρικολώνων Νομού Αρκαδίας με
φυσικό πρόσωπο, για το έτος 2009».
11. Την αριθμ. 120/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Τρικολώνων με την οποία αυξάνεται
το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου που θα
συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το Δήμο στις
15.000,00 €, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 17512/12−11−2009 απόφασή
μας που αφορά «Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβα−
σης μίσθωσης έργου από το Δήμο Τρικολώνων Νομού
Αρκαδίας με φυσικό πρόσωπο, για το έτος 2009» ως
προς τις παραγράφους και 2 και 9 οι οποίες διαμορ−
φώνονται ως εξής:
«2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρ−
χεται σε 15.000,00 ΕΥΡΩ και θα καταβάλλεται τμηματικά
και πάντοτε σε συνάρτηση με την πρόοδο του έργου.
9. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα
προκληθεί συνολική δαπάνη ποσού 15.000,00 ΕΥΡΩ σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικολώνων Νο−
μού Αρκαδίας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00−6117.001 των
εξόδων του>>.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 17512/12−11−2009 από−
φασή μας.
Τρίπολη 7 Δεκεμβρίου 2009
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ
F
Αριθμ. οικ 9992
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίες κατά τις
νυκτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, Κυριακών
και εξαιρέσιμων, κατά το έτος 2010, για υπαλλή−
λους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του
Ν. 2738/99.
4. Την ανάγκη για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών έτους 2010, όπως, σύνταξη των ετήσιων κα−
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ταστάσεων υπαλλήλων που προβλέπονται από τον
Υπαλληλικό Κώδικα (επετηρίδα), ενέργειες για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού επιτυχόντων
βάσει της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/75Μ/2007, πλήρης ενη−
μέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων με
στοιχεία που επηρεάζουν τη μισθολογική τους κατάστα−
ση και διαχωρισμός αυτών σε υποφακέλους σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, καταχώρηση στοιχείων των
Υπαλλήλων της Ν.Α.Α.Α. στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερ−
γαζομένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, βάσει του
Πληροφοριακού Συστήματος ORACLE FORMS, το οποίο
λειτουργεί σε διαδικτυακό περιβάλλον και τα στοιχεία
του τηρούνται σε κεντρική βάση δεδομένων ORACLE,
καταχώρηση διοικητικών εγγράφων που παράγει η
Υπηρεσία στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», σύμφωνα
με το ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 11032/27−04−2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, προεργασία για τις επικείμε−
νες κρίσεις προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), προεργασία
και όλες οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις
ενέργειες, για τη διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη
των αιρετών μελών − εκπροσώπων των εργαζομένων
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ν.Α.Α.Α. και στην Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης της Ν.Α.Α.Α., ανάγκη για παροχή
υπερωριακής εργασίας για την οδήγηση του υπηρεσια−
κού αυτοκινήτου του Νομάρχη κατά τις απογευματινές
ώρες των εργασίμων ημερών, Κυριακές και εξαιρέσιμες,
καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων ημερών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Διοίκησης θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας και ειδικά οι οδηγοί του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου του Νομάρχη θα απασχοληθούν σε 24ωρη
βάση και με εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, ημέρες
αργίας και Κυριακές.
6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2010 της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την
308/19−10−2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλί−
ου της Ν.Α.Α.Α. (Πρακτικό 24/19−10−2009), περί έγκρισης
του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Ανατολικής Αττικής οικονομικού έτους 2010,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2010, υπερωριακή και νυκτε−
ρινή με αμοιβή απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες,
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, καθώς και απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες
Κυριακών και εξαιρέσιμων, στη Διεύθυνση Διοίκησης
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής
και κατανέμουμε τις ώρες αυτής ως εξής: α) 25.200
ώρες απογευματινής απασχόλησης, για 35 υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Διοίκησης. β) 1.200 ώρες νυκτερινής
απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για 3 οδηγούς του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου του Νομάρχη.
Η παροχή της ανωτέρω υπερωριακής εργασίας θα
γίνει από 01−01−2010 μέχρι 31−12−2010 και σε καμία πε−
ρίπτωση δε θα υπερβεί τον αριθμό των 60 ωρών απο−
γευματινής απασχόλησης μηνιαίως για κάθε υπάλληλο,
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των 16 ωρών απασχόλησης μηνιαίως κατά τις νυκτερινές
ώρες και 16 ωρών απασχόλησης μηνιαίως κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Κάλυψη Δαπάνης
Για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση έχει προ−
βλεφθεί πίστωση ύψους 92.400,00 € για υπερωριακή
εργασία και 34.000,00 € για εργασία κατά τις εξαιρέσι−
μες ημέρες και νυκτερινές ώρες, στον οικονομικό προϋ−
πολογισμό έτους 2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ανατολικής Αττικής (Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες
Οικονομικού»), σύμφωνα με την 308/19−10−2009 απόφαση
του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α.Α.Α. (Πρακτικό
24/19−10−2009), περί έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολο−
γισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής οικονομικού έτους 2010, όπως μας ενημέρωσε
η Δ/νση Οικονομικού της Ν.Α.Α.Α. με σχετικό από 25−11−
2009 έγγραφό της.
Η απόφαση αυτή η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, έχει αναδρομική ισχύ ενός
μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Παλλήνη, 2 Δεκεμβρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
Ö
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Λειτουργού.
Με την υπ’ αριθ. 3868/02−12−2009 ταυτάριθμη απόφαση

μας, χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικής Λειτουργού στην Χίου Γεωργία του Ιωάννη.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
H Aντινομάρχης
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ
F
(11)
Χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με την υπ’ αριθμ. 3774/1.12.2009 απόφαση του Νομάρχη
Φλώρινας έχει χορηγηθεί στην Αγγελική Λιόντη του Πέτρου
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Αντινομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
F
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με την αριθμ. 3789/2−12−2009 απόφαση του Νομάρχη Φλώ−
ρινας χορηγείται στη Φωτεινή Ιωάννου του Κωνσταντίνου
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
O Aντινομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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