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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/18840/0022
(1)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 21ης Επεξεργα−
σίας Σχεδίων Νόμων και Π. Διαταγμάτων για το έτος
2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98) «Κώδικας της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».
3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (2408/Β/3−12−2009) απόφα−
ση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Το αριθ. οικ.2/18376/0021/1−3−2010 Υπηρεσιακό Ση−
μείωμα της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δ−21 Επε−
ξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Π. Διαταγμάτων, όπου
αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας.
5. Το αριθμ. πρωτ. 2/18459/0004/24−3−2010 έγγραφο
της Δ−4 Προσωπικού.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 42.900 € περίπου σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, η οποία
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού
Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για είκοσι (20) υπαλλήλους της Διεύθυν−
σης Δ21 Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Π. Διαταγμά−
των και για δύο (2) υπαλλήλους της Δ4−Προσωπικού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μέχρι τριάντα (30)
ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστημα
ενός μηνός πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και
μέχρι 31−7−2010.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο−
σπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις της
Διευθύντριας της παραπάνω Διεύθυνσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 2/20587/0022
(2)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 22ης Μισθολο−
γίου για το έτος 2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98) «Κώδικας της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».
3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (2408/Β/3−12−2009) απόφα−
ση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Το αριθ. οικ.2/16209/0022/26−3−2010 Υπηρεσιακό
Σημείωμα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ−22 Μισθο−
λογίου, όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη κα−
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 42.900 € περίπου σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, η οποία
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού
Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Δ22 Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και μέχρι τριάντα (30) ώρες τον μήνα ανά
υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν
από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31−7−2010.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο−
σπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις του
Διευθυντή της παραπάνω Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την
δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αριθμ. Α3−1162
(3)
Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27
«ΦΑΡΜΑΚΑ» της Α.Δ. 7/2009, όπως ισχύει και αντικα−
τάσταση του άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010».
Έχοντας υπόψη:
1. 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/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.784/78,
το Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν. 1965/91 (ΦΕΚ
146/Α/29.9.1991), το Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991),
το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν. 3408/05 (ΦΕΚ
272/Α/4.11.05), το Ν. 3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το
Ν. 3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/
Α/26.1.2010) και το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53Α/31.03.2010).
3. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ Α298) «Αγορανομικός Κώδι−
κας».
4. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
5. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το Ν. 2026/92, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 43/
Α/23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού
της Δημόσιας Διοίκησης.
8. Τον Ν. 3408/05, Άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).
9. Το Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06.08.04) «Θέματα Δη−
μόσιας Διοίκησης».
10. Την Α.Δ. 07/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορα−
νομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09»,
όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις
08/2009 και 2/2010.
11. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της
Α.Δ.7/09 που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της
ομαλής εμπορίας−διακίνησης−διάθεσης του είδους.
12. Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου 2 της
Αγορανομικής Διάταξης 2/2010, λόγω κατεπείγοντος
και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί
μεταβατική ρύθμιση με προσωρινή διαμόρφωση των
τιμών χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊό−
ντων, δεδομένου ότι:
α) Από το με αριθμ. Α3/1087/27−4−2010 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμά−
κων, περί έρευνας τιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας
τετραετίας και με βάση τον μέσο όρο των τριών (3)
χαμηλότερων τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων στα
Κράτη − Μέλη της Ε.Ε., προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέ−
ρος φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην
Ελλάδα, έχουν τιμή κατά πολύ ανώτερη από αυτή που
έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) Υφίσταται ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης των τιμών
φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των δημοσιονομικών
δυσχερειών της χώρας, λόγω του ύψους του δημοσίου
ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που
δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφα−
λιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο των ασφαλισμένων
τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμ−
φερόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που
είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς
και της Εθνικής Οικονομίας.
γ) Από το με αριθ. πρωτ. 774/16−03−2010 έγγραφο της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, προκύπτει
ότι η ανωτέρω ένωση προτείνει και αποδέχεται μειώ−
σεις των τιμών φαρμακευτικών προϊόντων της τάξεως
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 13. Την από 29/4/10
με Αρ.Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 50922 σύμφωνη γνώμη της
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009
1. Η παράγραφος 4, του εδ.α, του αρ. 331 της Αγορα−
νομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 3
80/Β/01 −04−2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η
τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευ−
τικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών
Κλινικών. Η τιμή αυτή είναι η χονδρική μειωμένη κατά
13%. Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον πα−
ραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά
φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ.2
του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01 −2010).»
2. Στο αριθ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, της Αγορανομι−
κής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01−04−2010), προστίθε−
ται η παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ.2, του αρ. 12, του
Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01−2010) η λιανική ημή πώλησης
τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους δικαιούχους
είναι η νοσοκομειακή τιμή, στην οποία προστίθεται το
νόμιμο κέρδος του φαρμακοποιού και ο Φόρος Προστι−
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).
Τα φάρμακα αυτά χρεώνονται από τα φαρμακεία των
δημοσίων νοσοκομείων προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλι−
σμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) στην χονδρική τιμή, προσαυ−
ξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.»
3. Στο αρ. 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3, του άρθρου 1, της
Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01−04−2010),
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της
νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νο−
σηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από
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τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία
των Ιδιωτικών Κλινικών, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5%
προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους
συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την
προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.»
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2
της Αγορανομικής Διάταξης 02/2010
α) Από την επομένη της ανακοίνωσης της παρού−
σας Διάταξης στον Ημερήσιο Τύπο μέχρι την έκδοση
του επόμενου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων από αυτό που
ακολουθεί το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί
βάσει της παρούσας και το τυχόν διορθωτικό Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων που θα εκδοθεί κατά τη διάταξη της
περίπτωσης γ’ του παρόντος άρθρου, διαμορφώνονται
οι τιμές χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προ−
ϊόντων ως εξής:
Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού
Προϊόντος όπως ισχύει
μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος
της παρούσης

Ποσοστό Μεταβολής
Τιμών Φαρμακευτικών
Προϊόντων έναντι
της Τιμής όπως ισχύει
μέχρι τον χρόνο έναρξης
ισχύος της παρούσης

Από 100,01 € και άνω

−27%

Από50,01€έως100

−25%

Από 20,01€ έως 50€

−23%

Από5,01€έως20€

−20%

Από 1,01 έως 5€

−3%

Από 0 έως 16

0%

β) Η ανωτέρω ρύθμιση του εδαφίου α’ δεν εφαρμό−
ζεται ως προς τα ορφανά φάρμακα και τα προϊόντα
από παράγωγα αίματος. Για τα φαρμακευτικά αυτά
προϊόντα, η μέθοδος καθορισμού τιμής, όσο και η ίδια
η τιμή τους θα προκύψει μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
γ) Εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του Δελ−
τίου Τιμών, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν το δικαί−
ωμα να υποβάλουν προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση
θεραπείας συνοδευόμενη από αποδεικτικά κοστολογι−
κά στοιχεία. δ) Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών
προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της
παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να
ισχύουν για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημε−
ρών για τις φαρμακαποθήκες και είκοσι (20) ημερών για
τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας
αγορανομικής διάταξης.
ΑΡΘΡΟ 3
Η παρούσα Α.Δ. να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο τύπο
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επομένη της
ανακοίνωσης της στον Ημερήσιο Τύπο.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 18249/ΕΥΣ3149
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32842/ΕΥΣ5239/30.06.09
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφο−
ρούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρή−
σεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα
με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 1299/
Β/01−07−09)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013 « (ΦΕΚ 267 /Α/3−12−2007), και ιδίως
τις διατάξεις των άρθρων 4 και 17, όπως ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ώτικης Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ
213/Α/7.10.2009).
4. To Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009), περί διορισμού
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. ΤΟ Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ221/Α΄ /5.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Την υπ’ αριθμ 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/Β΄/
12−2−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύ−
ρου Αρναουτάκη.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11−7−2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999»
όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύ−
σεων.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ−

νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή
αγορά κατ΄ εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.
13. Την με αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
14. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστή−
ματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
16. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β)
Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει.
17. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
18. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI
2007GR161PO007).
19. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
20. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
21. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
22. Την με αριθμό C(2008)1129/28−3−2008 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Προγράμ−
ματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα
– Βουλγαρία 2007−2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 059).
23. Την με αριθμό C(2008)1132/28−3−2008 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Προγράμμα−
τος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιτα−
λία 2007−2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 060).
24. Την με αριθμό C(2008)1131/28−3−2008 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλά−
δα – Κύπρος 2007−2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 058).
25. Την με αριθμό C(2008)4708/5−9−2008 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Διασυνορια−
κού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007−2013»
(CCI: 2007 CB 16I PO 010).
26. Την με αριθμό C(2008)4717/5−9−2008 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Διασυνορια−
κού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλα−
βική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007−2013» (CCI: 2007
CB 16I PO 009).
27. Την υπ αριθμ. 32842/ΕΥΣ5239/30.06.09 ΥΑ «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυ−
σης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
1299/Β/01−07−09)και την ανάγκη τροποποίηση αυτής.
28. Την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε.
για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος.
29. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32842/ΕΥΣ5239/30.06.09
Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4
και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ1299/Β/01−07−09)».
Άρθρο Μόνο
1. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο δ αντικαθίσταται
με το ακόλουθο κείμενο:
«Γνωστοποιεί, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των
καταστάσεων και των εισηγητικών του σημείου (1 ιι), το
σχετικό πρακτικό στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσε−
ων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙAN και το κοινοποιεί στην
ΕΥΣ».
2. Το άρθρο 6, παράγραφος 4 αντικαθίσταται με το
ακόλουθο κείμενο:
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψήφιους
δικαιούχους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέ−
ντε (15) ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης του
αποτελέσματος της αξιολόγησης της κάθε επενδυτι−
κής πρότασης από τον Ε.Φ.Δ.. Οι αποφάσεις επί των
ενστάσεων λαμβάνονται από την Επιτροπή μέσα σε
προθεσμία ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών, από την
καταληκτική ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να
υποβληθεί ένσταση από υποψήφιο επενδυτή.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ö
Αριθμ. Φ.80450/οικ.10248/1530
(5)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26),
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όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.
3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) Των οργανικών διατάξεων της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ΠΔ 213/1992 «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ
102/τ.Α΄/19−06−1992), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα.
δ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
ε) Της αριθμ. Φ.80450/32190/6335/2−2−2009 απόφασης
σύστασης του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 165/τ.Β΄/3−
2−2009).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρ−
μόδιο για όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Ένα
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τοποθετούνται
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατά−
ξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος
που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύ−
θυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή
του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. οικ. 6698
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

(6)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 τεύχος πρώτο).
δ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
ε) Της αριθμ. 4659/5−04−99 απόφαση σύστασης του
υπηρεσιακού συμβουλίου της Περιφέρειας (ΦΕΚ 354Β/13−
4−99).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών πε−
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το
προσωπικό της Περιφέρειας ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα της Περι−
φέρειας. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι
διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι
έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας και τοποθετούνται ως προϊ−
στάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊστα−
μένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του
Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους
από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος
που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύ−
θυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Μέλος της
ΡΑΕ, Δ. Ραχιώτη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 42/2010)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 286), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄45) και ιδίως
της παραγράφου 2 σύμφωνα με τις οποίες: «Το αρμό−
διο διοικητικό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις, μπορεί με κανονιστική πράξη του,
να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του. Στην περίπτωση
αυτή, η αρμοδιότητα ασκείται αποκλειστικά από το όρ−
γανο στο οποίο μεταβιβάστηκε, εκτός εάν οι σχετικές
διατάξεις ορίζουν ότι, παράλληλα, μπορεί να ασκείται
και από το όργανο που τη μεταβίβασε.»
3. Τις διατάξεις της του Π.Δ. 139/2001 (ΦΕΚ Α΄ 121) και
ιδίως του άρθρου 2.
4. Την υπ’ αριθ. Πράξη 8 της 18−03−2010 του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου περί επιλογής και διορισμού του Νι−
κολάου Βασιλάκου ως Προέδρου της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄
105/2010).
5. Την υπ’ αρ. Δ13/Β/Φ.9.5.12/25838 απόφαση της Υπουργού
Π.Ε.ΚΑ, περί επιλογής και διορισμού του Δημητρίου Ραχιώτη
ως Μέλους της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 528/2009).
6. Την υπ’ αρ. 26/2010 απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ
περί χορήγησης εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 350/2010).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
ΡΑΕ, αποφασίζει:
Να μεταβιβάσει στον Δημήτριο Ραχιώτη όλες τις αρ−
μοδιότητες του Προέδρου που σχετίζονται με τις ανα−
νεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως τις ακόλουθες:
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Α) Να συνεργάζεται με τη Γραμματεία της ΡΑΕ για
κάθε ζήτημα που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως
αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά−
ξεις, και να δίνει τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύν−
σεις για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ως άνω
αδειοδοτική διαδικασία.
Β) Να υπογράφει τις γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις
της Ολομέλειας της Αρχής ή του Προέδρου της Αρχής,
οι οποίες σχετίζονται με το ως άνω αντικείμενο, να
παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής αυτών και να προ−
βαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, οδηγία ή υπόδειξη.
Γ) Να προγραμματίζει συναντήσεις με τη Γραμματεία
της ΡΑΕ και με τρίτα πρόσωπα και διοικούμενους, τις
οποίες κρίνει αναγκαίες και οι οποίες εμπίπτουν στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Γ) Να εκπροσωπεί τη ΡΑΕ ενώπιον των αρμοδίων
Υπουργείων, λοιπών αρμοδίων φορέων και δικαστικών
αρχών για ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Δ) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ’ αρ.
26/2010 απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ περί χορήγη−
σης εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 350/2010), να υπογράφει την
αλληλογραφία και κάθε κείμενο που σχετίζεται με αι−
τήσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται για τη
χορήγηση αδειών παραγωγής από ΑΠΕ, καθώς και κάθε
φύσεως αλληλογραφία που απαιτείται για την υλοποί−
ηση των αποφάσεων που λαμβάνει η Ολομέλεια της
Αρχής σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2010
Ο Πρόεδρος
Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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