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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/67260/0026
(1)
Σύνταξη εκθέσεων Γενικών Διευθυντών Γ.Λ. Κράτους
(άρθρο 13, παρ. 4, ν. 2362/1995).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 15, ν. 3871/2010 (Α 141).
β) 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).
2. Την αριθ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού

αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομι−
κών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου (Β 1603).
3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον κα−
θορισμό της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής των
εκθέσεων επί της πορείας των κρατικών δαπανών και
των αποτελεσμάτων του δημοσιονομικού ελέγχου του
προηγούμενου οικονομικού έτους, από τους καθ’ ύλην
αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Γ.Λ. Κράτους, απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής
των εκθέσεων επί της πορείας των κρατικών δαπανών
και των αποτελεσμάτων του δημοσιονομικού ελέγχου
του προηγούμενου οικονομικού έτους, ως ακολούθως:
1. Οι εκθέσεις συντάσσονται από τους καθ’ ύλην αρ−
μόδιους Γενικούς Διευθυντές του Γ.Λ. Κράτους και ει−
δικότερα:
α. Η έκθεση επί της πορείας των κρατικών δαπανών,
συντάσσεται από το Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλα−
κίου και Προϋπολογισμού.
β. Η έκθεση επί των αποτελεσμάτων του δημοσιονο−
μικού ελέγχου, συντάσσεται από το Γενικό Διευθυντή
Δημοσιονομικών Ελέγχων.
γ. Η έκθεση επί του ελέγχου προγραμμάτων συγχρη−
ματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συντάσ−
σεται από το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγχου
Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.
δ. Η έκθεση επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου
των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού δημοσίων
υπηρεσιών, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., συντάσσεται από
το Γενικό Διευθυντή Μισθών.
ε. Η έκθεση επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου των
καταβαλλομένων συντάξεων,συντάσσεται από το Γενικό
Διευθυντή Συντάξεων.
2. Στις εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνονται, ιδίως:
α) στοιχεία σχετικά με τη διακύμανση των κρατικών
δαπανών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και
αιτιολόγηση τυχόν αυξήσεών τους,
β) τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγχων
(περικοπές δαπανών κ.λπ.),
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γ) η πολιτική ελέγχου των δαπανών−προγραμμάτων
και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά το έτος αναφοράς
της έκθεσης και
δ) διαπιστώσεις και συμπεράσματα, όσον αφορά στον
ασκούμενο δημοσιονομικό έλεγχο.
3. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξης των
ανωτέρω εκθέσεων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου κάθε
έτους. Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας κα−
τάθεσης στη Βουλή του Κρατικού Προϋπολογισμού η
ανωτέρω ημερομηνία προσαρμόζεται αναλόγως.
4. Οι εκθέσεις, μετά τη σύνταξή τους, διαβιβάζονται
στη Δ26−Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμο−
γής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και ενοποιούνται
σε τεύχος με μέριμνα αυτής. Το τεύχος αυτό υπογρά−
φεται από τους Γενικούς Διευθυντές και υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Αντίγραφο του τεύχους σε μορφή συμπιεσμένου δίσκου
(CD) αποστέλλεται στη Δ20−Διεύθυνση Προϋπολογι−
σμού, προκειμένου να συνοδεύσει τον κρατικό προϋπο−
λογισμό κατά την κατάθεσή του στη Βουλή [άρθρο 8,
παρ. 3α, ν. 2362/1995 (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 11, του ν. 3871/2010 (Α 141)].
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ 6.192/13120/617
(2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης
και συσκευασίας στην ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της αδει−
οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις»
β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει
γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄)
δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει
ε) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄)
στ) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)
ζ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄)
η) του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει

θ) του Π.Δ. 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147 Α΄).
ι) του Π.Δ. 66/11 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148 Α΄)
κ) της απόφασης Υ 352/8−7−2011 του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603 Β΄)
2. Το αρ. 2 παρ. 22 της υπ’ αριθμ. Φ.2/1386/22/9−2−2011
(ΦΕΚ 335 Β΄) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν−
σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄) και του αρ. 51 του
ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη−
μα Υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Το αρ. 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ.139649/9−11−2010
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765 Β΄).
5. Τις από 17−11−10 και 5−4−11 αιτήσεις της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ
για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης – λειτουργίας
στην μονάδα αποθήκευσης και συσκευασίας φαρμακευ−
τικών και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων στο 6ο χλμ.
οδού Θηβών – Χαλκίδας στην Βοιωτία.
6. Την από 30−5−11 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης
και την 54320/25−7−11 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασί−
ζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής
διάρκειας στην μονάδα που εικονίζεται στα σχεδια−
γράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση
και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ
Θέση εγκατάστασης: 6ο χλμ. οδού Θηβών – Χαλκίδας,
Βοιωτία
Είδος δραστηριότητας: αποθήκευση και συσκευασία
φαρμακευτικών και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 468,24 kw (κιν.), 6 kw
(θερμ.) και αξίας 192.500 €.
Μη παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 40,3 kw (κιν).
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής
όρους:
α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε
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να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι−
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι−
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ,
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ)
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 101055/12160/6−12−10 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ
της Περιφέρειας Αττικής
γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώνει
έγκαιρα το 369/ΦΜΠ 803/9−6−08 πιστοποιητικό πυρο−
προστασίας της ΠΥ Θηβών διάρκειας 8 ετών.
3. 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, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού
Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου
του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υγείας και Κοινωνικής
και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ
ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Α.Σ. 577/110775/Ζ2
(3)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης
Λυκείου των Μειονοτικών Σχολείων και των Ιερο−
σπουδαστηρίων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23−9−97, τ. Α΄), άρθρα 1 και
7 παρ. 2, περί «Ενιαίου Λυκείου, πρόσβασης των απο−
φοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου 20 παρ. 33 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118/24.5.2011 τ. Α΄)
γ. του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄), άρθρο 5 παρ 11, άρθρο 7
παρ. 5, άρθρο 24 παρ. 2 περ. γ΄ και άρθρο 26 παρ. 13
δ. του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
ε. των Ν. 694/77 και 695/77 (ΦΕΚ 264/Α΄/16−9−77)
ζ. του Π.Δ. 407/98 (ΦΕΚ 287/Α΄/23−12−98)
η. του Ν. 2621/98 (ΦΕΚ 136/Α΄/23−6−98),άρθρο 4, παρ. 1
θ. του Ν.Δ. 2203 της 15/8/1952 (Α΄ 222) και της αριθμ.
28767/5−4−1965 Υ.Α. (ΦΕΚ 142/Γ΄/27− 4− 65)
ι. της αρ. Γ2/933/2000 Υ.Α. (ΦΕΚ 372/24−3−2000 τ. Β΄)
περί του ωρολογίου προγράμματος των Α΄, Β΄ και Γ΄
τάξεων Μειονοτικών Λυκείων
ια. της αρ. Γ2/5560/1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 2162/15−12−1999 τ. Β΄)
περί του ωρολογίου προγράμματος Ιεροσπουδαστη−
ρίων
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ια. των αριθμ. Γ2/6953/28−11−97 Υ.Α. (ΦΕΚ 1057/Β΄/
1−12−97), Γ2/4735/27−8−98 Υ.Α. (ΦΕΚ 975/Β΄/15−9−98), και
Γ2/59609/25−5−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1213/Β΄/14−6−2011)
ιβ. της αρ. Υ.Α. 274 (ΦΕΚ Β΄ 1595/1−10−2010) απόφασης
του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
ιγ. της αρ. 70029/Η Υ.Α. (ΦΕΚ 202/22.6.2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευ−
τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Την αρ. 8/2011 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
3. Το αρ. 719/92500/Ζ2/11−8−2011 έγγραφο προς το Ιν−
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 59609/Γ2/2011 (ΦΕΚ 1213 Β΄/
14−6−2011) ΥΑ «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της
Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» στην Α΄ Τάξη Λυκείου των
μειονοτικών σχολείων της Θράκης, καθώς και στην Α΄
Τάξη Λυκείου των Ιεροσπουδαστηρίων, τηρουμένων των
διατάξεων της υπ’ αριθμ. Γ2/933/2000 που αφορούν στα
«Υποχρεωτικά μαθήματα στην Τουρκική Γλώσσα» και της
υπ’ αριθμ. Γ2/5560/1999 που αφορούν στα «Υποχρεωτικά
μαθήματα ειδικότητας και στα «Μαθήματα επιλογής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. 74966 οικ.
(4)
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του
άρθρου 16 του ν. 3472/2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.Δ. 1017/1971 (ΦΕΚ 209/
Α/1971) «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δι−
καστικών Κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
16 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006) «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες δια−
τάξεις» και ισχύει.
β) 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)
γ) του Π.Δ. 36/2000 (29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
δ) του Π.Δ. 63/2011 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυ−
πουργών.
2) Την αριθμ. 4350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
3) Την αριθμ. 108413/17−7−2009 (ΦΕΚ 1632/Β/6−8−2009)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
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Οικονομικών και Δικαιοσύνης., περί παράτασης της προ−
θεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3472/2006.
4) Την από 4−8−2011 Υπηρεσιακή Βεβαίωση της Δ/νσης
Α1 του ιδίου Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία από
5−8−2009 έως και σήμερα ουδεμία πρόσληψη προσωπι−
κού καθαριότητος έχει πραγματοποιήσει για τις ανά−
γκες των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας.
5) Το αριθμ. 4593/5−8−2011 έγγραφο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
6) Την εξακολούθηση της ανάγκης παράτασης της
προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
Ν. 3472/2006, καθόσον οι ήδη ανεπαρκείς υφιστάμενες
οργανικές θέσεις καθαριστριών των Υπηρεσιών αρμο−
διότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν στην πλει−
ονότητά τους κενωθεί από πολλού χρόνου, χωρίς να
έχουν διορισθεί νέες καθαρίστριες, με αποτέλεσμα να
καθίσταται ανέφικτη η αντιμετώπιση του σοβαρότατου
προβλήματος της τήρησης της καθαριότητας με άλλο
τρόπο πλην της ανάθεσης του έργου της καθαριότητας,
μέσω σχετικών συμβάσεων, σε ιδιώτες.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επί του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δαπάνη ύψους 1.800.000,00 € για το τρέχον
οικονομικό έτος, 3.600.000,00 € περίπου για το έτος 2012
και 1.800.000,00 € περίπου για το έτος 2013. Η ανωτέρω
δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που
θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2
του άρθρου 16 του Ν. 3472/2006 κατά δύο (2) επιπλέον
έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 12726
(5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 22212/29−10−2008 κοινής από−
φασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις θέσης
σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουρι−
στικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύ−
που αστικής περιήγησης πόλεων». (ΦΕΚ Β΄ 2267).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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), όπως ισχύει.
3. To Ν. 711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων
(ΦΕΚ Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2446/96
(Α΄ 276) και ισχύει
4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 112).
5. To N. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄).
6. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213).
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214).
8. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145)
9. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 35).
10. Το ν. 2696/99 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. 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 Α΄ 98).
12. Το με αρ. 15607/1641/11−05−2011 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
13. Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. 22212/
29−10−2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής
Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέ−
σεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού
τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», αποφασίζουμε:
1) Την τροποποίηση της με αριθμ. 22212/29−10−2008
κοινής απόφασης (κοινής υπουργικής απόφασης) Υπουρ−
γών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι
λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων»
(ΦΕΚ Β΄ 2267), ως εξής:
1.1. Όπου στην με αρ. 22212/29−10−2008 κ.υ.α. συνα−
ντώνται οι λέξεις «διώροφο» ή «διώροφα», αυτές απα−
λείφονται.
1.2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της 22212/29−10−2008
κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1) Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα
ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης, ανοι−
κτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, συνίσταται
στην λειτουργία ειδικών γραμμών αστικής περιήγησης
με προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυ−
κλική διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις.»
1.3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της 22212/29−10−2008
κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
« 3) Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφο−
ρείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλε−
ων, 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 συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα όρια της
κατά τόπους καθορισθείσας αστικής περιοχής όπως
αυτή ισχύει.
γ) Η αφετηρία βρίσκεται σε χώρο ειδικά καθορισμένο
προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη
διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα.
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δ) Οι στάσεις επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστι−
κού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε
χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο
ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του
χώρου φορέα».
1.4. Η υποπαράγραφος 2.2. της παραγράφου 2 του
Α΄ Σταδίου του άρθρου 3 της με αρ. 22212/29−10−2008
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου με
έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η υπό
έγκριση ειδική διαδρομή.
1.5. Η υποπαράγραφος 2.4. της παραγράφου 2 του Α΄
Σταδίου του άρθρου 3 της με αρ. 22212/29−10−2008 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.4. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
τουριστικού γραφείου, συνοδευόμενη από σχετικό χάρ−
τη, στην οποία:
α) δηλώνεται λεπτομερώς η πραγματοποιούμενη κυ−
κλική διαδρομή, η αφετηρία και οι πραγματοποιούμενες
στάσεις, και
β) περιγράφονται τα σημεία τουριστικού, αρχαιολογι−
κού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής».
1.6. Η υποπαράγραφος 2.5. της παραγράφου 2 του Α΄
Σταδίου του άρθρου 3 της αρ. 22212/29−10−2008 κοινής
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.5. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για:
α. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής δι−
αδρομής,
β. το ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ΟΤΑ
γ. τον καθορισμό του χώρου της αφετηρίας και των
σημείων των στάσεων.
Για την περίπτωση διαδρομών που υπερβαίνουν τα
διοικητικά όρια ενός Δήμου απαιτείται βεβαίωση όλων
των δήμων δια των οποίων διέρχεται το λεωφορείο. Το
ανωτέρω δικαιολογητικό (γ) υποβάλλεται από τον αρ−
μόδιο φορέα για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου
της αφετηρίας ή/και των στάσεων, σε περίπτωση που
δεν ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α.».
1.7. Η υποπαράγραφος 2.2. της παραγράφου 2 του Β΄
Σταδίου του άρθρου 3 της με αρ. 22212/29−10−2008 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
« 2.2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό όπου εκτελείται η
υπό έγκριση ειδική διαδρομή».
1.8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της αρ. 22212/
29−10−2008 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Σε διάστημα ενός έτους από την έγκριση θέσης σε
κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοι−
κτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας, ο δικαιούχος οφείλει να προβεί
στις δέουσες ενέργειες προς την αρμόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερεια−
κής Ενότητας, για την ταξινόμηση του λεωφορείου, τη
χορήγηση των κρατικών πινακίδων και την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας.
1.9. Στο τέλος του άρθρου 8 της με αρ. 22212/29−10−2008
κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεω−
φορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλε−
ων, στην παραπάνω ειδική διαδρομή ακολουθείται μόνο η
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διαδικασία του Β΄ σταδίου του άρθρου 3 της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ.
του Ε.Ο.Τ. και το δικαιολογητικό (2.5.) της παραγράφου 2
του Α΄ Σταδίου του άρθρου 3 της παρούσας».
2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. 22212/29−10−2008
κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις θέσης
σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων». (ΦΕΚ 2267/Β΄).
3) Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δη−
μοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩN
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 72010/15063
(6)
Συμπλήρωση−τροποποίηση της συστατικής Πράξης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινω−
φελής Δημοτική Επιχείρησης Δήμου Αμφιλοχίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−255, 265, 269−270 του
Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και τις διατάξεις των άρθρων 107−
108 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α΄): Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 280 και 283 του Ν. 3852/
2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.
4ββ του ΠΔ 139/2010.
3. Την αριθμ. 24941/29−12−2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 51/τ.Β΄/19−01−2009) με την
οποία συστήθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Δήμου Αμφιλοχίας καθώς και την αριθμ. 1572/3−2−2009
απόφαση του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. με την οποία τροποποι−
ήθηκε η παραπάνω συστατική πράξη ( ΦΕΚ 287/τ. Β΄/
17−02−2009).
4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/29−03−2011 (ΦΕΚ 480/τ. Β΄/
29−03−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
5. Το αριθμ. 21185/11−08−2011 έγγραφο του Δήμου Αμ−
φιλοχίας, με το οποίο μας διαβίβασε την αριθμ. 8/2011
απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Αμφιλοχίας, με την οποία τροποποιεί την
παραπάνω συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης, ως προς το άρθρο 3 αυτής, που αφορά τους
σκοπούς της επιχείρησης, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εγκρίνουμε την αριθμ. 8/2011 (Ορθή Επανάληψη) από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας, με
την οποία τροποποιείται−συμπληρώνεται η συστατική
πράξη της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμφιλοχίας» ως προς το
άρθρο 3 αυτής που αφορά τους σκοπούς της Επιχεί−
ρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 254 του
Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), και συγκεκριμένα προστίθεται
στους σκοπούς της Επιχείρησης η διαχείριση και ανά−
δειξη των ιαματικών λουτρών.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αμφιλοχίας ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 24941/29−12−2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 51/τ. Β΄/
19−01−2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1572/3−
2−2009 απόφαση του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. ( ΦΕΚ 287/τ.Β΄/
17−02−2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 62240/698
(7)
Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα
συντήρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 186 παρ. ΙΙ περ. ΣΤ
αριθμ. 1, 2 και 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 282 παρ. 1β του ιδίου νόμου.
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α/2−8−2006)
«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτημα−
τολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων
και μελετών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το
άρθρο 7 αυτού.
4. Την αρ. 25/2006 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΕΧΩΔΕ (αρ.
Δ17α/09/141/ΦΝ 443/21−9−2006) με θέμα κοινοποίηση των
διατάξεων του Ν. 3481/2006.
5. Την αρ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20−3−2007 (ΦΕΚ 398 Β/
21−3−2007) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορι−
σμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων
τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρηση
τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της
ΓΓΔΕ/Υπ. ΠΕΧΩΔΕ».
6. Την αρ. 3563/30−8−2007 (ΦΕΚ 1830 Β/12−9−2007) από−
φαση του Γεν. Γραμματέα Περ.Στερεάς Ελλάδας «Καθο−
ρισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Πε−
ριφέρεια Στ. Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
44070/2194/25−5−2009 (ΦΕΚ 270 ΑΑΠΘ/10−6 −2009) όμοια.

7. Το Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169 Α/15−7−1998) «Λήψη μέτρων
για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».
8. Την αρ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/6−8−1996 απόφαση του
Υπ.ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Καθορισμός τμημάτων οδών ως
εθνικών ή επαρχιακών και χαρακτηρισμός κλάδων κόμ−
βων».
9. Την αρ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/15−12−1995 (ΦΕΚ 30 Β/19−1−1996)
απόφαση Υπ.ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Κατάταξη Εθνικών Οδών
Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε βασικό (Πρωτεύον),
Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο».
10. Το Β.Δ./6−2−55 (ΦΕΚ 47 A/8−2−56) περί καθορισμού
των Επαρχιακών οδών και την απόφαση ΔΜΕΟ/ε/
Ο/266/95 (ΦΕΚ 293 Β/17−4−95) περί ανακατάταξης του
Επαρχιακού δικτύου των νομών της χώρας.
11. Τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 όπως αυτές τρο−
ποποιήθηκαν με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α/16−6−2006)
και ισχύουν σήμερα.
12. Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) «Κώδικας Οδικής Κυ−
κλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και
52 έως 54.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του «Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τους οδούς του Εθνικού Οδικού Δικτύ−
ου που αποτελούσε ευθύνη της πρώην ΔΕΣΕ/ΠΣΕ, σύμ−
φωνα με την ενότητα Α1 της αρ. 44070/2194/25−5−2009
(ΦΕΚ 270 ΑΑΠ/10.6.2009) απόφασης του Γεν. Γραμματέα
της Περ. Στερεάς Ελλάδας και αναθέτουμε την συντή−
ρηση και την τεχνική αστυνόμευση των υπόψη οδών,
στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας
και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
οδικό τμήμα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης.
Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνονται ιδίως η
αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του οδοστρώ−
ματος (σώμα της οδού, πρανή, τεχνικά έργα), της ορι−
ζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και της ασφάλισης
της οδού, ο αποχιονισμός, κ.λπ.
2. Καθορίζουμε τις οδούς του Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου που αποτελούσε ευθύνη των ΔΤΥ των πρώην
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις ενότητες
Α2, A3, A4, Α5 και Α6 της αρ. 44070/2194/25−5−2009 (ΦΕΚ
270 ΑΑΠ/10.6.2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναθέτουμε την
συντήρηση και την τεχνική αστυνόμευση των υπόψη
οδών, στις αντίστοιχες ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενο−
τήτων.
3. Η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών κυκλοφοριακών
συνδέσεων και αδειών εισόδου−εξόδου στο οδικό δίκτυο,
ασκείται από την αρμόδια για την συντήρηση υπηρεσίας
σύμφωνα με τα παραπάνω.
4. Αναθέτουμε την εκπόνηση και έγκριση μελετών
του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την
έγκριση μελετών προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και την αντίστοιχη άδεια τομής εκ μέρους τρίτων στην
αντίστοιχη ΔΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας, στης
οποίας τα διοικητικά όρια βρίσκεται η κάθε οδός, εκτός
από τις αντίστοιχες μελέτες που αφορούν υπάρχοντα
ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπ.ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ. στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι
οποίες ανατίθενται στην ΔΤΕ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
5. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα για την διενέργεια
και επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρήσεων, την συ−
ντήρηση και τις νέες κατασκευές που αφορούν τον
ηλεκτροφωτισμό και την σηματοδότηση του Εθνικού
Οδικού Δικτύου (η οποία αποτελούσε αντικείμενο της
πρώην ΔΕΣΕ/ΠΣΕ), καθώς και τις άδειες διέλευσης από
το Εθνικό Οδικό Δίκτυο υπέρβαρων και υπερμεγεθών
οχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 1161/77 όπως ισχύει σή−
μερα, στην ΔΤΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα θεώρησης και σύμφω−
νης γνώμης για την δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων
μεγάλου μεγέθους, αναφορικά με την είσοδο − έξοδο
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 326/91, για όλη
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την περιοχή διοικητικής ευθύνης της, στην ΔΤΕ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
7. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα χορήγησης βεβαί−
ωσης συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλότητας και
συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με τις λοιπές χρή−
σεις, για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων,
σύμφωνα με τις παρ. (β), (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 22
του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 216 Α/28−12−2004), για όλη την
περιοχή διοικητικής ευθύνης της, στην ΔΤΕ της Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας.
8. Διαθέτουμε στις Περιφερειακές Ενότητες της Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας τον εξοπλισμό (μηχανήματα
έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, χαρτοκοπτικά
κ.λπ.) των αντίστοιχων κατά Περιφερειακή Ενότητα ερ−
γοταξίων − κλιμακίων της πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 25 Αυγούστου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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