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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70635/Β1 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορο−

λογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές στο Τμήμα Λο−
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 

(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

δ) της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Β΄ 1944).

ε) της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών (συνεδρίαση 19η /20.12.2007).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 8000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος 
ορίζεται στο ποσό των 13500 ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύ−
νει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΚΑΕ 4121). Κατά 
την επόμενη πενταετία η δαπάνη των λειτουργικών 
εξόδων αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος 
της από ίδιους πόρους του κάθε εργαστηρίου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης 
κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από 
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχο−
ρήγησης προς αυτό. Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη 
δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού από 
την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συμποσίων, συνε−
δρίων, συναυλιών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων 
από το Εργαστήριο. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα καλύ−
πτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν λόγω 
εργαστήριο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι−
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κονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
΄Ιδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο−
μικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών Εργαστήριο Λογιστικής, Ελε−
γκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές, 
το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής 
και Φορολογίας.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπι−
στημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι−
κείμενα του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηρι−
ότητας του εργαστηρίου.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων 
προσωπικοτήτων.

δ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

ε. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στην υποβολή 
προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

στ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών που 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4.  Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
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β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τους σκοπούς 
του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
F  

   Αριθμ. 20.792/Ε5 (2)
Ορισμός συντονιστικής επιτροπής διοικητικού−οικονομι−

κού σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικασιών με στόχο 
την αποτελεσματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
στη Διοίκηση και τον περιορισμό της γραφειοκρα−
τίας του ΤΕΙ Πειραιά. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 13 του ν. 1404/1983 

«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως ισχύει σήμερα, 
ύστερα από τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 
160/2008 (Φ.Ε.Κ. 220/3.11.2008 τ.Α΄) «Πρότυπος Γενικός 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3242/2004 
(Φ.Ε.Κ. 102/24.5.2004 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση 
και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 
και τους Ο.Τ.Α.» με τον οποίο θεσμοθετήθηκε μία σειρά 
αντιγραφειοκρατικών μέτρων, με στόχο την απλούστευ−
ση και επιτάχυνση των διαδικασιών και τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3549/16.3.2007 
(Φ.Ε.Κ. 69/20.3.2007 τ.Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/36028/0022/13.5.2008 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής 
πολιτικής έτους 2008.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3670/ 
2008 (Φ.Ε.Κ. 117/20.6.2008 τ.Α΄) «Αύξηση συντάξεων του 
Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες 
διατάξεις».

7. Το π.δ. 122/1999 (Φ.Ε.Κ. 127/22.6.1999 τ.Α΄) «Οργανισμός 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά».

8. Τις υπ’ αριθμ. 4/3.2.2009 (1ο θέμα εμβόλιμο) και 
13/31.3.2009 (3ο θέμα εμβόλιμο) πράξεις του Συμβουλί−
ου του ΤΕΙ Πειραιά

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή μπορεί να 
προκληθεί δαπάνη που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
7.000,00 € για το έτος 2009 και 16.000,00 € για κάθε 
επόμενο έτος, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

10. Την ανάγκη συντονισμού των αποφάσεων που αφο−
ρά σε θέματα διοικητικά−οικονομικά του ΤΕΙ Πειραιά, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε συντονιστική Επιτροπή διοικητικού−οικονο−
μικού σχεδιασμού και ανάπτυξη διαδικασιών με στόχο 
την αποτελεσματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη 
Διοίκηση και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας του 
ΤΕΙ Πειραιά ως ακολούθως:

− Γραμματέα Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.
(Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα Α.Ε.Ι., 

χρέη Προέδρου θα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

− Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού, ως μέλος και 
αναπληρωτή του Προέδρου.

− Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού και 

Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών 

Οργάνων και Επιτροπών, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Προϋπολογισμού, ως μέ−

λος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Μισθοδοσίας και Αποζημι−

ώσεων, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, 

ως μέλος.
− Προϊστάμενο Γραμματείας Προέδρου−Αντιπροέδρων−

Γεν. Γραμματέα, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέ−

σεων, ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, 

ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Μελετών και Κατασκευών, 

ως μέλος.
− Προϊστάμενο Τμήματος Δαπανών και Κ.Π.Σ., ως μέ−

λος.
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Έργο της Επιτροπής θα είναι:
1) Ο συντονισμός του έργου των διοικητικών και οι−

κονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα που 
απαιτούν κοινή δράση και συνεργασία για την εύρυθμη 
λειτουργία τους.

2) Η συνεργασία των διοικητικών και οικονομικών υπη−
ρεσιών για την ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποί−
ηση νέων τεχνολογιών στην διαχείριση της εργασίας 
τους.

3) Επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή κοινών 
προγραμμάτων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών, 
έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, περιορισμό 
της γραφειοκρατίας και βελτίωση των σχέσεων με τον 
πολίτη σύμφωνα με το νόμο και τις εγκυκλίους του 
Κράτους για τα θέματα αυτά.

4) Επεξεργασία προτάσεων για τον σχεδιασμό και 
εφαρμογή ενημερωτικών προγραμμάτων και δράσεων 
με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση των διοικητι−
κών υπαλλήλων με νέες τεχνολογίες, σύγχρονες μεθό−
δους διεκπεραίωσης της εργασίας τους και τεχνικές 
απλούστευσης διαδικασιών.

5) Προτάσεις και κοινή δράση για την επεξεργασία και 
κατάρτιση του τετραετούς ακαδημαϊκού−αναπτυξιακού 
προγράμματος.

6) Συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για την καλύ−
τερη εφαρμογή των κειμένων διατάξεων.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί διοικητική 
υπάλληλος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, που θα οριστεί με Πράξη 
του Προέδρου.

Σε περίπτωση που η επιτροπή συνεδριάζει εκτός ωρών 
εργασίας (2 τακτικές συνεδριάσεις το μήνα και εκτά−
κτως όσες φορές χρειαστεί και όχι πέραν των τεσσά−
ρων (4) συνεδριάσεων τον μήνα) κατ΄ έτος καθορίζεται 
η αμοιβή:

για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 55,00 € ανά συνε−
δρίαση και για τα μέλη και τον Γραμματέα 49,77 € ανά 
συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F  
     Αριθμ. Α− 28547/2533 (3)
Τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού «Ηλε−

κτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών−Πειραιώς» 
(Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2669/1998 (Α΄ 283) «Οργάνωση και λειτουργία 

των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών−Πει−
ραιώς και Περιχώρων», όπως ισχύει.

β. του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως ισχύει.

γ. Του ν.δ. 768/1970 (Α΄ 273) «Περί ιδρύσεως Οργανι−
σμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων 
μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 

1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ 
ενός και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. αφ’ ετέρου», όπως ισχύει.

δ. Του β.δ. 335/1971 (Α΄ 94) «Περί κυρώσεως του Κα−
ταστατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφο−
ρεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), όπως 
ισχύει.

ε. Του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως 
ισχύει.

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. (Α΄ 98).

ζ. Της υπ’ αριθ. Α−60879/5048/17.10.2007 (ΦΕΚ 2153 Β) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Μετεφορών και Επικοινωνιών «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
− ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΛΠΑΠ 
Α.Ε.» όπως ισχύει.

2. Τα υπ’ αριθ. 1272/5.3.2009 και 2827/21.5.2009 έγγραφα 
των ΗΛΠΑΠ Α.Ε.

3. Τις αποφάσεις των υπ’ αριθ. 246/29.10.2008 και 
250/30.1.2009 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.

4. Την απόφαση της 56ης/25.11.2008 έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης Μετόχων της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Η.Λ.Π.Α.Π. 
Α.Ε., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Καταστατικού της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. 
σύμφωνα με τον ν. 3429/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3581/2007 και τον ν. 3697/2008 και σύμφωνα με το 
κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007, 
στα πιο κάτω αναλυτικά αναφερόμενα άρθρα:

Α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εται−
ρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νο−
μού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας και 
συγκαλείται, υποχρεωτικά μεν μία φορά το χρόνο και 
εντός εξαμήνου από την λήξη της περαιούμενης εκάστο−
τε χρήσης για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών 
(οικονομικών καταστάσεων) και των επ’ αυτών Εκθέσε−
ων, που αφορούν την χρήση αυτή, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (τακτική Γενική Συνέλευση), οποτεδήποτε 
δε και για οποιοδήποτε εν γένει θέμα κριθεί αναγκαίο, 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Μέτοχο (έκτακτη 
Γενική Συνέλευση)».

Β) Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 13 του Κατα−
στατικού εδάφιο που έχει ως εξής:

«Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψη−
φοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με 
την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των 
θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευ−
σης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα 
θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και 
η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω 
του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο 
αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, 
εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από 
την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης».

Γ) Προστίθεται εδάφιο 5 στο άρθρο 17 του Καταστα−
τικού το οποίο έχει ως εξής:
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«5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους 
τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους της ισοδυναμεί 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν 
έχει προηγηθεί συνεδρίαση».

Δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του 
Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι Πρόεδρος, Δι−
ευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
συνδεδεμένων με αυτή Δημοσίων Επιχειρήσεων, χωρίς 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση».

Ε) Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 24 του Κατα−
στατικού εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλε−
διάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη Συνεδρίαση».

ΣΤ) Στο άρθο 25 του Καταστατικού προστίθενται πα−
ράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους 
τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση».

Ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του Καταστατικού 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον 
Πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή 
εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων 
στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα 
και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή».

Η) Αντικαθίσταται το εδάφιο 1 του άρθρου 23 του 
Καταστατικού ως εξής:

«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιον−
δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στους 
Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 
επτά, να ζητήσουν αρμοδίως την αντικατάσταση για 
το υπόλοιπο της θητείας των ελλειπόντων μελών που 
αντικαθίστανται από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού 
ή εκλογής των υπό αντικατάσταση συμβούλων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

F  

   (4) 
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Λίτσα Μαρία του Ιωάννη. 

 Με την υπ’ αριθμ. 5695/3.6.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στην Λίτσα Μαρία του Ιωάννη άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

 Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

   Αριθμ. οικ. 3682 (5)
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων και πράξεων στον 

Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3496/2006 (ΦΕΚ Α΄131) «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Ίδρυση 
και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκατα−
στάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης» και του 
ν. 3526/2007 (Α 24) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και των κατ’ εξου−
σιοδότησή τους εκδοθείσων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237) «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτο−
διοίκηση».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ Α΄80) «Διάρ−
θρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»

5. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώδικας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

6. Την υπ’ αριθμ. 336/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
που αφορά στη μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτή−
των (παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 
και πράξεων), κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
62 του π.δ. 30/1996, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
16670/ΕΓΚ.24/30.4.2008 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των 
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά 
έγγραφα».

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Εύβοιας (ΦΕΚ Β΄ 2722).

8. Την υπ’ αριθμ. 16670/ΕΓΚ. 24/30.4.2008 Εγκύκλιο 
ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πρά−
ξεις και τα διοικητικά έγγραφα».

9. Την ανάγκη ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών σε 
θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. 
Εύβοιας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης Ν.Α. Εύβοιας, να υπογράφει αντί εμού με την 
ένδειξη «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» έγγραφα ή διοικητικές 
πράξεις αρμοδιότητάς μου, ως κάτωθι:

1. Την χορήγηση μηχανολογικών αδειών των δραστη−
ριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις των ν. 3325/2005 
και ν. 3526/2007, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάστηκαν στον εκάστοτε αρμόδιο Αντινομάρ−
χη(1), καθώς και την θεώρηση της ειδικής δήλωσης σε 
επαγγελματικά εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

2. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του ν. 3325/2005 και του ν. 3526/ 
2007, εξαιρουμένων αυτών που μεταβιβάστηκαν στον 
εκάστοτε αρμόδιο Αντινομάρχη(2).

(1) Άδειες εγκατάστασης λειτουργίας για δραστηριότητες 
συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 3.000 KW, παράταση ισχύ−
ος άδειας εγκατάστασης του άρθρου 4 § 5 του ν. 3325/2005 
και χορήγηση αδειών με την διαδικασία του άρθρου 10 § 9 
του ν. 3325/2005.

(2) Διακοπή λειτουργίας, ανάκλησης αδειών, επιβολή προ−
στίμων ποσού άνω των 10.000 € σε δραστηριότητες και ανε−
ξαρτήτως ποσού σε Μηχανικούς.
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3. Την χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών.
4. Την έγκριση τεχνικού υπομνήματος και προϋπολογι−

σμού καθώς και η θεώρηση σχεδιαγραμμάτων, τα οποία 
υποβάλλονται προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες 
των δραστηριοτήτων της 1ης παραγράφου.

5. Τον τεχνικό έλεγχο και ρύθμιση κάθε θέματος που 
ανακύπτει από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της 
1ης παραγράφου, με σκοπό τη προστασία των εργαζο−
μένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος 
και ειδικότερα:

α) Την διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα 
από καταγγελία είτε με τους υπαλλήλους και τα τε−
χνικά μέσα της Υπηρεσίας είτε με τη συνδρομή άλλων 
συναρμόδιων Υπηρεσιών ή νομαρχιακών οργάνων, κατά 
τη κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής.

β) Τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 
ν. 1650/1986.

γ) Την επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των μο−
νάδων πλην των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

δ) Την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, 
προκειμένου για μονάδες της Κατηγορίας Β4, όπως 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

ε) Την εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επι−
βολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου 
για μονάδες των Κατηγοριών Α1 και Α2, σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

6. Την διενέργεια αυτοψίας στις μονάδες αρμοδιότη−
τας της Δ/νσης Ανάπτυξης σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος, για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχή−
ματος και την υπόδειξη προληπτικών μέτρων.

7. Την καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας και την 
δημοσιοποίηση αυτής, τον έλεγχο και επιβολή κυρώσεων 
στις μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 
που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 12044/613/19.3.2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 376Β).

8. Την  εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσί−
ων εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων δη−
μοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

9.Την  διατύπωση γνώμης για την απαλλοτρίωση ιδι−
ωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου 
επαρχιακής βιομηχανίας.

10.Την  διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση άδειας 
χρήσεως αιγιαλού και παραλίας από μονάδες αρμοδι−
ότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης.

11. Την αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας 
των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών.

12. Την αποδοχή του διορισμού, της απολύσεως ή της 
παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του Δι−
ευθυντή παραγωγής των μονάδων παραγωγής εκρηκτι−
κών υλών καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν 
συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε 
εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη περίπτω−
ση διορισμού του ως άνω Διευθυντή.

13. Την αποδοχή της αναφοράς των μονάδων παραγω−
γής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήματα που έχουν 
συμβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης.

14. Την έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε 
μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών.

15. Την θεώρηση των ημερολογίων − βιβλίων των μο−

νάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγματο−
ποιούμενες δοκιμές και ελέγχους των εκρηκτικών και 
για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

16. Την τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού 
Μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, 
επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ει−
δικό Μητρώο και η διαγραφή από το μητρώο αυτό των 
εν λόγω επιχειρήσεων, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και 
η επιβολή σ’ αυτές των νομίμων κυρώσεων.

17. Την έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολο−
γικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνο−
λικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 €.

18. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας 
λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών 
και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ο 
έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

19. Τον τεχνικό έλεγχος δοκιμασίας ατμολεβήτων, 
ατμοδοχείων, αεροδεξαμενών και δοχείων εν γένει υπό 
πίεση και η επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών 
και τη χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας 
και παραλαβής.

20. Την χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατα−
σκευής και επισκευής ατμολεβήτων.

21. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας 
λειτουργίας εγκαταστάσεων επικίνδυνων ιατρικών απο−
βλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός 
υγειονομικών μονάδων.

22. Την αποδοχή παραίτησης από δικαιώματα που 
απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών.

23. Την έγκριση για την εκμετάλλευση διαπιστωθέντων 
μεταλλευμάτων κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών πριν από την έκδοση του προε−
δρικού διατάγματος για την παραχώρηση μεταλλείου.

24. Την βεβαίωση του φόρου υπέρ του Δημοσίου σε 
περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από άδειες με−
ταλλευτικών ερευνών.

25. Την εξέταση της υποβαλλόμενης από τον αδειού−
χο μεταλλευτικών ερευνών αίτησης για παραχώρηση 
εν όλω ή εν μέρει του χώρου της άδειας, καθώς και η 
έκδοση προκήρυξης για την παραχώρηση μεταλλείων.

26. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που 
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκα−
ταστάσεις.

27. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας 
λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
λατομείων αδρανών υλικών.

28. Την χορήγηση άδειας ατελούς εισαγωγής ειδικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των μεταλλείων.

29. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας 
λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

30. Την έκδοση απόφασης για την εξαίρεση από την 
απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατά−
στασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/
1994 (ΦΕΚ 168 Α΄).

31. Την ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εγκα−
τάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση των ανελκυ−
στήρων και συγκεκριμένα:

α) Την καταχώρηση ανελκυστήρων, την τήρηση και 
ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου ανελκυστή−
ρων και συνεργείων συντήρησης και την καταχώρηση 
δεδομένων σ’ αυτό.

β) Τον έλεγχο των ανελκυστήρων ύστερα από καταγ−
γελία ή ατύχημα.
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γ) Την χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας.

δ) Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
32. Τον έλεγχο εφαρμογής των κανονιστικών δια−

τάξεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και η εν συνεχεία ενημέρωση 
των αρμόδιων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

33. Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προ−
κειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλι−
σμού σκυροδέματος, των προϊόντων τσιμέντου και των 
πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων αυτών από 
μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) 
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού 
και αποχετευτικών λυμάτων καθώς και για συστήματα 
αποχετεύσεως στα κτίρια.

34. Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προ−
κειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών προ−
διαγραφών των παιχνιδιών.

35. Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκει−
μένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των κυκλοφορούντων 
λεβήτων ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με 
υγρά ή αέρια καύσιμα και η επιβολή των προβλεπόμε−
νων κυρώσεων.

36. Την χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που ει−
σάγονται από το εξωτερικό απ’ ευθείας από εγχώριες 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, 
για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως 
πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιομη−
χανία, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και 
σε επάρκεια.

37. Την χορήγηση βεβαίωσης ότι είδη που εισάγονται 
από βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστή−
ρια για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως 
πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιομη−
χανία, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και 
σε επάρκεια και ότι η οικονομική σημασία του παραγό−
μενου τελικού προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσμια−
κό διακανονισμό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση 
κατάθεσης χρηματικών προκαταβολών.

38. Την χορήγηση βεβαίωσης ότι αγαθά, που εισάγο−
νται από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τα 
νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, παράγονται ή μη από 
την εγχώρια βιομηχανία κατάλληλα και σε επάρκεια.

39. Την χορήγηση βεβαίωσης, ότι μηχανήματα, ανταλ−
λακτικά μηχανημάτων καθώς και κάθε άλλο είδος εγ−
χώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη 
επισκευής, δεν μπορούν να επισκευασθούν από εγχώ−
ριες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή 
των μηχανημάτων αυτών για επισκευή και την εκ νέου 
εισαγωγή τους.

40. Την χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή μη 
εγχώριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών μηχανη−
μάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά μηχανή−
ματα να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος.

41. Την χορήγηση βεβαίωσης ότι μορφές χλωριούχου 
πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια βιο−
μηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειμένου να 
μην επιβάλλεται σ’ αυτές κατά την εισαγωγή τους ο 
προβλεπόμενος δασμός.

42. Την χορήγηση βεβαίωσης, με την οποία να βεβαι−
ώνεται η ολοκλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστη−
ρίων, ανεξάρτητα από ιπποδύναμη.

43. Την έκδοση απόφασης απαλλαγής από την κα−
ταβολή των προβλεπόμενων δασμών, του φόρου προ−
στιθέμενης αξίας ως και του προβλεπόμενου ειδικού 
φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων, 
κατά το μέρος που αυτά δεν παράγονται κατάλληλα 
και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία.

44. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων, προοριζομένων για επαρχιακές βιομηχα−
νίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια.

45. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξο−
πλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις.

46. Την εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων για τον 
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους.

47. Την χορήγηση οικοδομικών αδειών κτιρίων που αφο−
ρούν δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 3325/2005 και του π.δ.78/2006 με εφαρμογή των διαδι−
κασιών και διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

48. Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιο−
μηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματι−
κά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Κατηγορίας Β4, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση.

49. Των λοιπών διοικητικών πράξεων αποκλειστικής 
και χωρικής αρμοδιότητάς μου για θέματα Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης καθώς και την κατάσταση προσωπικού της 
Υπηρεσίας, επί των οποίων έχω την αρμοδιότητα από 
τον νόμο.

Σε περιπτώσεις εγγράφων όπου σημειώνεται η ένδειξη 
«Συνεννόηση», «Ενημέρωση», «Συνεργασία» καθώς και 
για κάθε έγγραφο απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, 
Υπουργούς, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η ενέργεια 
θα προσκομίζεται για υπογραφή Νομάρχη.

Κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφασή μας 
παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 15 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

F  
   (6) 

 Ανάκληση απόφασης άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευ−
τικού Προϊόντος IODOSORB. 

   Η απόφαση ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας υπ’ αριθμ. 
6454/23.1.2009 του φαρμακευτικού προϊόντος IODOSORB 
μορφή ΟΙΝΤ.ΕΧΤ. U. 0,9% και υπεύθυνου κυκλοφορίας T.J. 
SMITH & NEPHEW LTD, U.K. η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ 
3 (α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/06 Β΄ τεύχος), δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ αριθμ. υπ’ 1085/5.6.2009 ανακαλείται, 
διότι η εν λόγω απόφαση ανάκλησης εξεδόθη μετά από 
αίτηση της υπευθύνου εταιρείας η οποία απεβλήθη εκ 
παραδρομής, παράλληλα με αίτημά της για αποχαρα−
κτηρισμό του προϊόντος ως φαρ/κό προϊόν και υπαγωγή 
του στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Κατόπιν των ανωτέρω εξακολουθεί να ισχύει η άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος IODOSORB. 

 Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ  
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ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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