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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

Αρ. Φύλλου 2267
5 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12156/Α1−8634
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμ−
ματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά−
δος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ.).

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ.)......................................................................
Κλείσιμο Ανενεργού Ειδικού λογαριασμού No 234361/4
με τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο − Προϊόν από την δι−
άθεση Μετοχοποιήσιμων τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου» ............................................................................................
Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών
λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πε−
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) − θέρμανσης.
Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για τη μελέτη, το
σχεδιασμό και την υποστήριξη του εκθεσιακού
χώρου στο πλαίσιο της έκθεσης «Φεστιβάλ Επι−
στήμης και Τεχνολογίας 2008 − Αθήνα Ζάππειο
Μέγαρο από 28.11.2008 έως 5.12.2008», Άξονας 1
του ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩ−
ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ 2007−2013/Ε.Π.Α.Ν ΙΙ) ................................
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο επαγγελματικό
εργαστήριο συσκευασίας φαρμάκων της εταιρεί−
ας ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, που βρίσκεται
στο Δήμο Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής ..................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20415/ΔΒΕ 2356/ν.3299/
2004/29.12.2006 απόφασης υπαγωγής του επι−
χειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΣΧΑ−
ΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (πλέον TECHNIK
SYSTEM Α.Ε.) με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονί−
κης στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 /
Α/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω−
ση ε, υποπερίπτωση xi ..............................................................
Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λει−
τουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δη−
μόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγη−
σης πόλεων .........................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και
του π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
β. των άρθρων 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
26/τ.Α΄/9.2.2007),
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/21.5.2007
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 5962/Α2384/26.4.1999 (ΦΕΚ 806/Β΄)
απόφαση με θέμα: «Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει
ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού−
σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε:
Ι. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατι−
στικής Υπηρεσίας της Ελλάδος Πενταμελές Υπηρεσιακό
Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Γ.Γ.ΕΣΥΕ,
ως εξής:
α. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ
πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπά−
γονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

προϊσταμένου Δ/νσης, που ορίζεται πρόεδρος του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου.
β. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός
(1) τουλάχιστον έτους άσκησης καθηκόντων προϊστα−
μένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρ−
μοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά
συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.
γ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με
βαθμό Α΄.
ΙΙ. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ μέλη της προηγούμενης
παραγράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. Τα μέλη
αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστά−
μενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες
οργανικές διατάξεις για μία τριετία.
Τα υπό στοιχείο γ΄ μέλη της ίδιας παραγράφου εκλέ−
γονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Ο αριθμός των οριζόμενων μελών κάθε φύλου ανέρ−
χεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3)
των οριζομένων, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός
υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέ−
σεις.
ΙΙΙ. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές.
ΙV. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα
με στοιχείο Ι β. μέλη.
V. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, με τον αναπλη−
ρωτή του.
Η ιδιότητα του εισηγητή του υπηρεσιακού συμβουλίου
δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του
υπηρεσιακού συμβουλίου.
VI. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των
μελών.
VII. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με ισάριθ−
μους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο (2)
ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. οικ.2/77495/Α0024
(2)
Κλείσιμο Ανενεργού Ειδικού λογαριασμού No 234361/4 με
τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο − Προϊόν από την διάθεση Με−
τοχοποιήσιμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
2. Των άρθρων 60−63 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2000/1991 για την αποκρατικοποίηση, απλού−
στευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενίσχυσης των
κανόνων του ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

β) Του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 « Μητρώο Επιχει−
ρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή−
ρησης πλοίων και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008)
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού ,έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολο−
γικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 Β/2007).
6. Το γεγονός ότι:
α) ο λογαριασμός παραμένει αδρανής από πενταετία
και πλέον.
β) από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το κλείσιμο του Ειδικού λογαριασμού 234361/4 με
τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο − Προϊόν από την διάθεση Με−
τοχοποιήσιμων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου» που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Τη μεταφορά του υπάρχοντος πιστωτικού υπο−
λοίπου στο λογαριασμό 200/1 «Ε.Δ.−Συγκέντρωση ει−
σπράξεων και πληρωμών» μερίδα Γραφείου Υπολόγου
Συμψηφισμών (Δ24−Γ).
3. Την εμφάνιση του υπολοίπου αυτού που θα μετα−
φερθεί στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από
το Γραφείο Συμψηφισμών στον ΚΑΕ 3916 «περιερχόμε−
να στο Δημόσιο υπόλοιπα περιουσίας Ειδικών Ταμείων
και Λογαριασμών» με ενημέρωση της Δ20 Προϋπολο−
γισμού.
4. Τυχόν μελλοντικές εισπράξεις υπέρ του ανωτέρω
καταργούμενου λογαριασμού θα κατατίθενται στο λο−
γαριασμό 200/1 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων −Πλη−
ρωμών» και θα εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3916).
Απαιτήσεις που τυχόν προκύψουν, θα πληρωθούν από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 1105524/2079/ΔΜ
(3)
Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λει−
τουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέ−
λαιο εσωτερικής καύσης (diesel) − θέρμανσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ/
265 Α΄) «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ.
154 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄), όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
5. Τη διαπίστωση της αδυναμίας προσκόμισης των
σχετικών αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που
διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) − θέρ−
μανσης, λόγω μη έγκαιρης έκδοσής τους.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής στις Δ.Ο.Υ.
των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέ−
τουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) − θέρμανσης,
όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1009071/191/
ΔΜ/ΠΟΛ1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο., μέχρι την
31n Δεκεμβρίου 2008.
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή από
15.9.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 20667
(4)
Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για τη μελέτη, το
σχεδιασμό και την υποστήριξη του εκθεσιακού χώ−
ρου στο πλαίσιο της έκθεσης «Φεστιβάλ Επιστήμης
και Τεχνολογίας 2008 − Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από
28.11.2008 έως 5.12.2008», Άξονας 1 του ΕΠΑΕ (Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ 2007−
2013/Ε.Π.Α.Ν ΙΙ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ
128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις»
β. του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 89/Α/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
γ. του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση
Υπουργείου Τουρισμού»
δ. του ν. 1256/1882 «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 συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.
ε. του ν. 2362/27.11.1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις»
στ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις»
ζ. του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/21.3.1997) «Φορολογικές
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

32351

η. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) (Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, 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 εγκύ−
κλιο αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή υπουργική
απόφαση Οικονομικών και Έρευνας 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
3. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 2000/
GR/16/1/ΡΟ/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).
4. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 (ΦΕΚ 760/B/12.6.2003)
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στη
ΓΓΕΤ της αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας».
5. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση Εκτέλεσης
Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004, 9597/3.8.2004,
11305/2.8.2005, 9703/15.5.2006 και 13742/5.7.2006 τροπο−
ποιήσεις της.
6. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2004 απόφαση περί ορισμού
υπολόγου για τη διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας.
7. Το υπ’ αριθμ. 14898/3015Δ/Φ.65/178−12−07 έγγραφο
της ΕΥΔ /ΕΠΑΝ με θέμα «Ενημέρωση ΓΓΕΤ για το ετή−
σιο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 2008 του
ΕΠΑΝ».
8. Την υπ’ αριθμ. 16855/ΕΥΣΣΑ ΑΠ 911/11.4.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
θέμα «Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθει−
ας− Στήριξης ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για το έτος 2008».
9. Την υπ’ αριθμ. 18635 (ΔΚΗ/Α)1326−30.10.2007 (ΦΕΚ
2152−6.11.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης,
στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν “Με εντολή Υπουργού”».
10. Την Συλλογική απόφαση έργου ΣΑΕ013, Κ.Α 2003
ΣΑΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Στήριξής της ΓΓΕΤ για
την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» του ΠΔΕ
της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ.
11. Την υπ’ αριθμ. 3877/Β1/ΓΓΕΤ/1443/10.4.2008 απόφαση
ΕΥΔ/ ΕΠΑΕ με θέμα «Ενεργοποίηση έργων στο πλαί−
σιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ).
12. Την υπ’ αριθμ. 12469−26.6.2008 απόφαση ΓΓΕΤ με
θέμα «Απόφαση εκτέλεσης και πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα
«Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008», Άξονας 1
του ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ’’ 2007−2013/Ε.Π.Α.Ν ΙΙ)» και την τροποποίηση αυτής
με υπ’ αριθμ. 16300−29.8.2008.
13. Τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος «Φε−
στιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008», Άξονας 1 του
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ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ−
ΤΑ΄’ 2007−2013 /Ε.Π.Α.Ν ΙΙ).
14. Το υπ’ αριθμ. 381(ΔΗΜ)−25/7/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟ−
ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πλαίσιο του προγράμματος
«Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας» − Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
2007−2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), άξονας Προτεραιότητας 1.
15. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Οργανω−
τικής Επιτροπής για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την
υποστήριξη του εκθεσιακού χώρου στο πλαίσιο της
έκθεσης «Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008
− Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από 28.11.2008 έως 5.12.2008»,
Άξονας 1 του ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑ−
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ΄’ 2007−2013/Ε.Π.Α.Ν ΙΙ), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε Οργανωτική Επιτροπή για τη μελέτη, το
σχεδιασμό και την υποστήριξη του εκθεσιακού χώρου
στο πλαίσιο της έκθεσης «Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνο−
λογίας 2008 − Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από 28.11.2008 έως
5.12.2008», αποτελούμενη από πέντε (5) μελή, τα οποία
ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε
καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη Γ.Γ.Ε.Τ.
2. Ο συντονισμός της επιτροπής, ανατίθεται σε άτομο
που υπηρετεί στη ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς απα−
σχόλησης. Χρέη γραμματέα ασκεί υπηρετών στη ΓΓΕΤ
με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης.
3. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός
και η υποστήριξη εκθεσιακού χώρου στο πλαίσιο της
έκθεσης «Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 2008 −
Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από 28.11.2008 έως 5.12.2008».
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
− το σχεδιασμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων του
ΕΠΑΝ στην έκθεση μέσω της προβολής καινοτομικών
προϊόντων και υπηρεσιών από τους εποπτευόμενους
από την ΓΓΕΤ Ε&Τ φορείς, ΑΕΙ−ΤΕΙ καθώς και φορέων
του Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί
από δράσεις του ΕΠΑΝ.
− την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εργασιών και τη
συστηματική παρακολούθηση του έργου για την εμπρό−
θεσμη υλοποίησή του.
− την επίβλεψη του έργου της εγκατάστασης οργάνω−
σης και λειτουργίας του χώρου της έκθεσης «Φεστιβάλ
Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008».
− την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων πριν και κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης.
4. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής θα είναι δύο
(2) μήνες και στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν
έως είκοσι (20) συνεδριάσεις.
5. Οι αμοιβές των μελών της επιτροπής, του συντονιστή
καθώς και του βοηθητικού προσωπικού, θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010
του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και την εγκύκλιο του
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. Φ.6.168/23281/1122
(5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο επαγγελματικό ερ−
γαστήριο συσκευασίας φαρμάκων της εταιρείας ΙΟ−
ΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, που βρίσκεται στο Δήμο
Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το β.δ. της 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδει−
ών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής
εγκαταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέ−
σεως, κατατάξεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστά−
σεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
β.δ. της 24.11.1953, το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949
όπως ισχύουν, το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και
λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλ−
λες διατάξεις» όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις υπ’
αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90 Β), Φ15/οικ.
7814/614/14.4.2005 (ΦΕΚ 542 Β), Φ15/7815/615/14.4.2005
(ΦΕΚ 542 Β), Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (ΦΕΚ 552 Β) Υπ.
Αποφ. και Φ15/οικ.8102/ 625/18.4.2005 (ΦΕΚ 589 Β), το
ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α) και το ν. 1316/1983 όπως ισχύει.
2. Τους ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160 Α) και 3010/2002 (ΦΕΚ
91 Α), τις υπ’ αριθμ. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β) και
15393/2332/5.8.2002 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ
1022 Β), την υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 90 Β) και την υπ’ αριθμ. 13727/
724/24.7.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1087 Β).
3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατη−
ρούνται από τον Υπουργό κλπ.», το π.δ. 229/1986 «Σύστα−
ση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 και 189/1995,
το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230 Α) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού».
4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών», την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ. 22095/223/
29.10.2007 (ΦΕΚ 2149 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανί−
ας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της
Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να
υπογράφουν με εντολή Υπουργού», την υπ’ αριθμ. Φ.2/
οικ. 26431/255/14.12.2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄/2007) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με
εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Φ.2/οικ. 9379/7622−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
5. Το υπ’ αριθμ. 7 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), την υπ’
αριθμ. 33361/5.9.1991 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
703 Β΄) «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφω−
να με το αρ. 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991», την υπ’ αριθμ.
13444/29.1.2008 (ΦΕΚ 199 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «για τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στους Γενι−
κούς Γραμματείς, Διευθυντές & Ανώτερους Υπαλλήλους
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
καθώς και τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) και 3370/2005
(ΦΕΚ 176 Α΄) και το π.δ. 95/2000.
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6. Το υπ’ αριθμ. 155917/8.2.2008 έγγραφο της Δ/νσης
ΕΑΡΘ που εξαιρεί την εγκατάσταση από την διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
7. Την υπ’ αριθμ. 2616/Τ1−276/26.2.2008 βεβαίωση χρή−
σης γης της Δ/νσης Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και εφαρμογών Νοτίου Τομέα
της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής.
8. Την από 5.6.2008 αίτηση της εταιρίας ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡ−
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
στο εργαστήριο της συσκευασίας φαρμάκων
9. Την υπ’ αριθμ. Φ6. 168/11319/511/16.5.23008 απόφασή
μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης δι−
αρκείας ενός έτους.
10. Την από 12.6.2008 εισήγηση της υπηρεσίας μας και
την υπ’ αριθμ. 58608/12.9.2008 γνωμάτευση του ΕΟΦ, απο−
φασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8)
ετών στο εργαστήριο συσκευασίας φαρμάκων της εται−
ρίας ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ,που βρίσκεται στη
Λεωφ. Λαυρίου 29 στα Γλυκά Νερά Αττικής και έχει τα
πιο κάτω ειδικά στοιχεία:
Φορέας: ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Θέση εγκατάστασης: Λ. Λαυρίου 29 Γλυκά Νερά Ν.
Αττικής
Είδος δραστηριότητας: Συσκευασία φαρμακευτικών
προϊόντων
Παραγωγικός εξοπλισμός 10,70 KW.
Εξοπλισμός εξυπηρέτησης κτιρίου 33,15.
Αξία εγκατάστασης: 17.500,00 Ευρώ.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρη−
σης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:
α) να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατά−
σταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται
κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ.
τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας,
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ)
β) να ληφθούν υπόψη 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.
γ) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που έχουν
εγκριθεί με το υπ’ αριθμ. 1298/701.4/21.4.2008 πιστοποιη−
τικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παλλήνης.
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.
Γραμμάτια :Σειρά Α΄ 4485466− 5 Ευρώ, 3342836−10
Ευρώ, 1913275−20 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008
Με εντολή Υπουργών
Ο Γεν. Γραμματέας
Η Γεν. Διευθύντρια
Βιομηχανίας του
Δημόσιας Υγείας του Υπ.
Υπουργείου Ανάπτυξης Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
Μ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ
Α. ΚΥΡΛΕΣΗ
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Αριθμ. 23773/ΔΒΕ 2070/ν. 3299/2004
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20415/ΔΒΕ 2356/ν. 3299/2004/
29.12.2006 απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματι−
κού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙ−
ΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (πλέον TECHNIK SYSTEM Α.Ε.) με
έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 /Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 23773/ΔΒΕ 2070/ν. 3299/2004/24.10.2008
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τροποποιείται η υπ’
αριθμ. 20415/ΔΒΕ 2356/ν. 3299/2004/29.12.2006 απόφα−
ση υπαγωγής με την οποία η εταιρεία «ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (πλέον TECHNIK SYSTEM Α.Ε.)
υπήχθη στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/
Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπε−
ρίπτωση xi, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: TECHNIK SYSTEM ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων
παραγωγής κουφωμάτων, παραγωγή software μηχα−
νημάτων, παραγωγή κουφωμάτων από PVC και αλου−
μίνιο
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Θεσσαλονίκη
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3.014.058,05 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 40%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 1.205.623,22 ΕΥΡΩ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
F
Αριθμ. 22212
(7)
Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουρ−
γίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πό−
λεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216).
2. Το ν. 393/1976 περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Του−
ριστικών Γραφείων (ΦΕΚ Α΄ 199).
3. To ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ
Α΄ 284) ‘περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων’ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 276).
4. To ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄).
5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
7. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
1) Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα
ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης, ανοι−
κτού τύπου (διώροφα), αστικής περιήγησης πόλεων, συ−
νίσταται στην λειτουργία ειδικών τακτικών γραμμών με
προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυκλι−
κή διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις.
2) Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εκτελείται
από Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976
(ΦΕΚ Α΄ 199), όπως ισχύει.
3) Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται
σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ. από
και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή)
β) Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο, καθο−
ρισμένο, από τον οικείο ΟΤΑ, χώρο.
γ) Οι στάσεις καθορίζονται, μόνο, σε σημεία τουριστι−
κού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
4) Η μεταφορά, με το ειδικό τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ.
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, διενεργεί−
ται έναντι κομίστρου ανά επιβάτη, που αποδεικνύεται
με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, νομίμως θεωρημένη.
Το κόμιστρο διαμορφώνεται ελεύθερα και γνωστοποι−
είται στον ΕΟΤ τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
εφαρμογή του.
5) Εντός των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, λειτουργεί
σύστημα εκπομπής μαγνητοφωνημένης περιγραφής των
αξιοθεάτων προς τους επιβαίνοντες μέσω ακουστικών,
με δυνατότητα επιλογής γλώσσας, μεταξύ τουλάχιστον
τεσσάρων. Το κείμενο υποβάλλεται προς έγκριση στην
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ.
6) Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύ−
που (διώροφα) αστικής περιήγησης πόλεων μεταφέρουν
μόνο καθήμενους επιβάτες.
7) Στην αφετηρία και στις στάσεις αναρτάται πινακίδα
στην οποία αναγράφεται η συχνότητα των δρομολο−
γίων.
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου.
1) Για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου σε ειδικό
τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. ανοικτού τύπου (διώροφο)
αστικής περιήγησης πόλεων, ακολουθείται η διαδικασία
και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται
από την υπ’ αριθμ. 29900/77 (Β΄ 1317) υπουργική απόφα−
ση, όπως ισχύει. Το αμάξωμα του λεωφορείου πρέπει
να πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης Ι ή ΙΙΙ ή Α ή και
Β της υπ’ αριθμ. 53495/2475/02 (Β΄ 116) κοινή υπουργική
απόφαση, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νο−
μοθεσία η οδηγία 2001/85/ΕΚ, το οποίο αποδεικνύεται
με την υποβολή της σχετικής έγκρισης, που προβλέπει
η ανωτέρω οδηγία.

2) Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων λεωφορείων
του ανωτέρω τύπου ακολουθείται η διαδικασία και υπο−
βάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
υπ’ αριθμ. 29900/1977 (Β΄ 1317) υπουργική απόφαση, όπως
ισχύει. Η πιστοποίηση ότι το αμάξωμα του λεωφορείου
πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης Ι ή ΙΙΙ ή Α ή και Β της
υπ’ αριθμ. 53495/2475/02 (Β΄ 116) κοινή υπουργική απόφαση
με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η
οδηγία 2001/85/ΕΚ, γίνεται με την υποβολή της σχετικής
έγκρισης, που προβλέπει η ανωτέρω οδηγία ή με έλεγχο
από δημόσιο ΚΤΕΟ με ειδικό διάδρομο. Σε περίπτωση
που το δημόσιο ΚΤΕΟ αδυνατεί να ελέγξει τα σημεία της
οδηγίας 2001/85/ΕΚ όπως π.χ. η δοκιμή ευστάθειας, αντοχή
υπερκατασκευής και εφόσον απαιτείται από την ανωτέρω
οδηγία, υποβάλλεται πρακτικό ελέγχου από Πολυτεχνική
Σχολή, που έχει τη δυνατότητα να διεξάγει (πειραματικά
ή υπολογιστικά) τις δοκιμές αυτές.
Άρθρο 3
Έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης
σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου
ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης πόλεων
Για την έγκριση της ειδικής διαδρομής και τη θέση σε
κυκλοφορία του ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ακολου−
θείται η εξής διαδικασία:
Α΄ Στάδιο: Έγκριση ειδικής διαδρομής:
1. Η ειδική διαδρομή των ειδικών τουριστικών λεωφο−
ρείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 της παρούσας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης της ειδικής διαδρομής
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1. Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού
γραφείου.
2.2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
2.3. Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών, κατά τις δια−
τάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄233).
2.4. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται λε−
πτομερώς η πραγματοποιούμενη κυκλική διαδρομή, η
αφετηρία και οι πραγματοποιούμενες στάσεις, συνο−
δευόμενη από σχετικό χάρτη.
2.5. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για το συνολικό μήκος
της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής και τον καθορισμό
της αφετηρίας.
Β΄ Στάδιο: Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού του−
ριστικού λεωφορείου, Δ.Χ. δημόσιας χρήσης ανοικτού
τύπου αστικής περιήγησης πόλεων:
1) Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία χορηγείται με Από−
φαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ.
2) Για τη χορήγηση της έγκρισης θέσης σε κυκλο−
φορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού
τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, κατατίθενται στην
αρμόδια ΠΥΤ του ΕΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1. Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού
γραφείου.
2.2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
2.3. Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών, κατά τις δια−
τάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233).
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2.4. Η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της ειδικής
διαδρομής (Α΄ Στάδιο).
2.5. Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους τετρα−
κοσίων ευρώ (400 €), το οποίο κατατίθεται σε οποια−
δήποτε ΔΟΥ, στο λογαριασμό 3741. Ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) των παραβόλων μεταφέρεται από το
Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ.
2.6. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ ύψους διακοσίων ευρώ
(200 €), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 546025/54
του ΤΕΑΠΠΕΡΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
2.7. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται η τιμή
του κομίστρου και η συχνότητα των δρομολογίων.
Άρθρο 4
Ταξινόμηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων
ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων
1. Σε διάστημα ενός έτους από την έγκριση θέσης
σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
ανοικτού τύπου (διώροφο) αστικής περιήγησης πόλε−
ων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, ο δικαιού−
χος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς
την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για την ταξινόμηση του
λεωφορείου, τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων και
την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
2. Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται για την τα−
ξινόμηση και την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και
κρατικών πινακίδων στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, είναι
τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
3. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων λεωφορεία αποσύρονται
της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών
(23) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας
τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Άρθρο 5
Ανάκληση αδείας των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων
1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφο−
ρείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων ανα−
καλείται οριστικά από το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών μετά από απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα του ΕΟΤ:
α) στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α΄ 276).
β) Όταν απέχει για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μη−
νών από την εκτέλεση του συγκεκριμένου μεταφορικού
έργου.
2. Παρέχεται η δυνατότητα στον μεταφορέα, εφόσον
οι μεταφορικές συνθήκες το επιβάλλουν, να ζητήσει, με
αίτησή του στον ΕΟΤ και έγκριση αυτού, την διακοπή
των δρομολογίων για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 6
Ασφάλιση
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά
σε μια εκ των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών
(Ε.Ζ.Ε.Σ), πλην της Ελβετίας, ασφαλιστικών εταιρειών.
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Άρθρο 7
Κυρώσεις
1) Στους παραβάτες της απόφασης αυτής, με εξαίρεση
τις παραβάσεις του άρθρου 1, εκτός των προβλεπομέ−
νων κυρώσεων από άλλες διατάξεις, επιβάλλονται και
οι ακόλουθες ποινές:
α) Πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ.
β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλάσιο
πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη
υποτροπή αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρα−
τικές πινακίδες για δεκαπέντε (15) ημέρες και σε τρίτη
και κάθε επόμενη υποτροπή, αφαιρείται η άδεια κυκλο−
φορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 επισύρει:
α) Πρόστιμο χιλίων (1000) Ευρώ.
β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ιδίου ημερολο−
γιακού έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή
δυο χιλιάδων (2000) Ευρώ, σε δεύτερη και κάθε επό−
μενη υποτροπή εντός του ιδίου έτους, αφαιρούνται η
άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για τρεις
(3) μήνες.
3) α) Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλο−
νται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του ΕΟΤ, βεβαιώνονται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του
υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) των εισπραττομένων προστίμων
μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋ−
πολογισμό του ΕΟΤ.
β) Η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρα−
τικών πινακίδων, κατά τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής, ενεργείται από την οικεία Αστυνομική Αρχή μετά
από έγγραφη παραγγελία της οικείας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Τουρισμού του ΕΟΤ.
Άρθρο 8
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την
περιοχή της Αθήνας, η ειδική διαδρομή καθορίζεται
ως εξής: Βασ. Ηρακλείου – Πανεπιστημίου – Πειραιώς –
Ερμού – Αθηνάς – Σταδίου – Όθωνος – Λεωφ. Βασ. Σο−
φίας – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφ. Βασ. Αμαλί−
ας − Ροβέρτου Γκάλλι – Λεωφ. Ανδ. Συγγρού − Λεωφ.
Βασ. Αμαλίας − Πανεπιστημίου – Βασ. Ηρακλείου, με
τις ακόλουθες στάσεις: Αρχαιολογικό Μουσείο − Ομό−
νοια – Ψυρρή – Κεραμεικός – Θησείο – Μοναστηράκι –
Βαρβάκειος Αγορά − Πλατεία Κλαυθμώνος −Σύνταγμα−
Μουσείο Μπενάκη− Εθνική Πινακοθήκη − Αμπελόκηποι −
Εθνική Πινακοθήκη−Παναθηναϊκό Στάδιο – Πλάκα –
Ακρόπολη – Ναός Ολυμπίου Διός – Βουλή των Ελλήνων –
Πανεπιστήμιο – Ομόνοια− Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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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

*02022670511080008*

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

