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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 175366/3888 (1)
    Τροποποίηση της απόφασης για την καθιέρωση υπε−

ρωριακής εργασίας για την Υλοποίηση του Ειδικού 
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137), που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α/154) και αντικαταστάθη−
κε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97 (Α/38).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. 221/Α΄/
5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15−4−2010).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
άρθρ. 3 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α΄/2012), καθώς και την αριθ. Υ 46/6−7−2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β΄).

7. Την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘Προστασία και 
Αναβάθμιση Δασών 2012’ και έγκριση διάθεσης πίστω−
σης έτους 2012» (αριθ. πρωτ. 522/23−2−2012).

8. Το γεγονός ότι για να εκλείψουν φαινόμενα λα−
θροϋλοτομιών, την ευθύνη φέρουν ακέραια οι υπηρε−
τούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή ευθύνης 
τους (σήμερα και μετά την ενσωμάτωση της Ελληνικής 
Αγροφυλακής στις Δασικές Υπηρεσίες, το ποσοστό ευ−
θύνης – αστυνόμευσης του Ελλαδικού χώρου ξεπερνά 
το 95%) και πρέπει, με μέριμνα των προϊσταμένων των 
μονάδων, οι έλεγχοι να είναι συνεχείς (Ν. 998/79 άρθρο 
18, Ν.Δ. 86/69, 1845/89 κ.λπ.).

9. Με την παρούσα δεν προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον 
προϋπολογισμό εξόδων του Πράσινου Ταμείου έτους 
2012, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 168584/1287/2−4−12 (ΦΕΚ 1126/
Β/10−4−2012) υπουργική απόφαση σχετικά με την καθιέ−
ρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του 
Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, ως 
προς την παράγραφο 2 αυτής, σύμφωνα με τα κάτωθι:

«2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρεις 
μήνες (ή 13 εβδομάδες) στο διάστημα από τον Απρίλιο 
έως και τις 15 Δεκεμβρίου του 2012.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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    Αριθ. Δ3/Α΄/12936 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το 

Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό (70/19 bar) Φυσικού 
Αερίου Δράμας στην περιοχή της Δημοτικής Κοι−
νότητας Αλιστράτης του Δήμου Ν. Ζίχνης του Νο−
μού Σερρών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012).

3. Την απόφαση με αριθ. 34240/06−07−2012 του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/B/09−07−
2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 15378/19−07−
2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β/19−07−2012). 

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της 
“Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/Α΄/25−07−1975), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 
15/Α΄/15−2−1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α΄/20−03−1998), 
σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουρ−
γία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και 
διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση 
και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ 
Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει−
τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε 
κείμενη διάταξη.

5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α΄/27−12−2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα−
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με δ.τ. «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22−08−2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

7. Το π.δ. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της” 
(ΦΕΚ 31/Α΄/20−02−2007).

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α΄/28−01−2009).

9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη−
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17−06−2011), όπως ισχύει 
και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39.

10. Την Φ.15/οικ. 7814/614/14−04−2005 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης 
«Καθορισμός παραβόλων» (ΦΕΚ 542/Β/22−04−2005).

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
‘Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του 
ν. 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»’ (ΦΕΚ 
584/Β/02−03−2012).

12. Την Δ3/Α΄/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ ‘Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar»’ (ΦΕΚ 603/Α΄/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Τα άρθρα 6, 9 και 10 της οικ.483/35/Φ.15/17−01−2012 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό−
τηση.» (ΦΕΚ 158/Β/03−02−2012). 

14. Την Δ3/Α΄/16541/09−11−2005 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε στην Α.Ε. ΔΕΠΑ 
άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για την 
κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (70/19 
bar), στο σταθμό Βαλβιδοστασίου Αλιστράτης−Φωτολεί−
βους, στην περιοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού 
Σερρών (ΦΕΚ 1613/Β/22−11−2005).

15. Την 014798/06−11−2008 αίτηση (Α.Π. ΥΠΑΝ: 4051/11−11−2008), 
την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για 
χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν θέματι έργου.

16. Το Δ3/Α΄/οικ.15591/09−08−2010 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών προς το ΔΕ−
ΣΦΑ Α.Ε., στο οποίο αναφέρονται οι εκκρεμότητες και 
τα ελλιπή δικαιολογητικά χορήγησης αδειών.

17. Την 053098/07−06−2012 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 12936/14−06−
2012) επιστολή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία υπεβλήθη−
σαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς συμπλήρωση 
των στοιχείων του φακέλου της ανωτέρω αιτήσεως, 
ήτοι, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνες Δηλώσεις και 
τα παράβολα υπέρ Δημοσίου, η υποβολή των οποίων 
εκκρεμούσε.

18. Την 33845/11−05−1994 κοινή απόφαση «Έγκριση πε−
ριβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσικού αερίου και 
τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της 
νήσου Ρεβυθούσας», των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανί−
ας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεωργίας, Πολιτισμού και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, ισχύος μέχρι τις 31−05−1999. 

19. Το 123049/05−03−2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε−
σίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο εγκρίνε−
ται η παράταση ισχύος της απόφασης που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 18 μέχρι τις 30−06−2009, της οποίας το 
έγγραφο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

20. Το 124724/05−04−04 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το οποίο, 
για την κατασκευή και εγκατάσταση του Μετρητικού 
Σταθμού (M/R) 70/19 bar στο χώρο του ήδη υπάρχοντος 
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βαλβιδοστασίου στην Αλιστράτη Σερρών, δεν απαιτεί−
ται νέα διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση που 
μνημονεύεται στο στοιχείο 18.

21. Τη 141990/08−07−2009 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την 
οποία ανανεώνεται η απόφαση που μνημονεύεται στο 
στοιχείο 18, μέχρι τις 30−06−2019.

22. Την από 06−11−2008 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, 
η εγκατάσταση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού 
(70/19 bar) Φυσικού Αερίου Δράμας (Αλιστράτης Σερρών) 
στην περιοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού Σερρών 
έγινε σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 14 και 
ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με 
τις εγκριθείσες μελέτες. 

23. Την από 06−11−2008 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, 
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από την παρα−
γωγική διαδικασία του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού 
(70/19 bar) Φυσικού Αερίου Δράμας (Αλιστράτης Σερ−
ρών) στην περιοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού 
Σερρών. 

24. Την από 31−05−2012 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκ−
προσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δηλώνει το τεχνικό 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι έργο.

25. Την από 31−05−2012 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης σε αρμόδιο 
Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
(Ε.Σ.Μ.Φ.Α/πίεσης πάνω από 19 bar) πλην του Τερματι−
κού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νήσο 
Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ.062/08.06.2010 
απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

26. Την από 31−05−2012 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου 
Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλεψης 
της λειτουργίας και συντήρησης του Μετρητικού/Ρυθ−
μιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (70/19 bar) Φυσικού 
Αερίου Δράμας στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας 
Αλιστράτης του Δήμου Ν. Ζίχνης του Νομού Σερρών.

27. Το 127 Φ.701.4/14−01−2010 πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, οκταετούς ισχύος, της Π.Υ. Σερρών, 
με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έλαβε όλα 
τα προβλεπόμενα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας 
που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητι−
κής πυροπροστασίας και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 71/88 
καθώς και της κυα 1589/104/30−01−2006.

28. Το TUV−H 07/007/05−12−2007 τελικό πιστοποιητικό 
επιθεώρησης της TUV HELLAS, με το οποίο πιστοποι−
είται ότι ο Μετρητικός Σταθμός U−2140 στην περιοχή 
Φωτόλειβους/Δράμας κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.

29. Την 43/21−02−2006 άδεια οικοδομής της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Σερρών.

30. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Ζ 2800375/12−06−
2012 της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ύψους €78,00.

31. Την από 21−09−2010 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν−
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.

32. Την από 10−09−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα−
ταστάσεων Πετρελαιοειδών.

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αόρι−
στης χρονικής διάρκειας, για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό 
Σταθμό (70/19 bar) Φυσικού Αερίου Δράμας στην περιοχή 
της Δημοτικής Κοινότητας Αλιστράτης του Δήμου Ν. 
Ζίχνης του Νομού Σερρών, με τους παρακάτω όρους 
και περιορισμούς:

1. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη πυρασφάλειας.

2. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο 
στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

3. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημο−
νεύονται στο στοιχείο 18 του προοιμίου της παρούσας. 
Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανα−
νεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται 
αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαι−
οειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται 
στο στοιχείο 12 του προοιμίου της παρούσας.

5. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ−
στασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και 
του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγεί−
ας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί 
από την λειτουργία της εγκατάστασης.

6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο, που να έχει τα προ−
βλεπόμενα προσόντα.

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση, 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922.

8. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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   Αριθμ. Δ28/Γ/οικ.20428/797 (3)
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρε−

σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε−
δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268 Β΄) Κοι−
νή Υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) Κοινής Υπουργικής 
απόφασης.

8. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ 37 Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268 Β΄) Κοινής 
Υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις εισηγήσεις: 9370/10−11−2012, 7763/15−9−2011, 9183/ 
15−11−2011, 9134/10−11−2011 του Αντιπεριφερειάρχη της Βό−
ρειας Αθήνας, 147769/2523/12−9−2011 του Αντιπεριφερει−
άρχη της Αχαίας, 51421/18971/27−10−2011 του Περιφερει−
άρχη των Ιονίων Νήσων, 11077/22−12−2011, 11117/22−12−2011, 
11083/22−12−2011, 11097/22−12−2011, 10913/7−12−2011, 11132/

22−12−2011 του Αντιπεριφερειάρχη του Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, 2540/16−11−2011 του Αντιπεριφερειάρχη της Χίου, 
4821/26−10−2011, 4875/12−10−2011 της Αντιπεριφερειάρχη 
Αν. Μακεδονίας−Θράκης. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ.δ΄ του 
Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά−
ξεις».

11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α)».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ.α΄του 
Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση 
υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου το−
μέα».

13. Την απόφαση γνωμοδότησης της συνεδρίασης 
4059/31−5−2012 του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πι−
στοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοι−
νωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
θετική γνωμοδότηση για τους φορείς.

14. Το Π.Δ.71 /2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών».

15. Την με αρ. οικ. 14362/20(2) απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β΄/
19−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο 
Παναγιωτόπουλο».

16.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

Ν. Αρκαδίας με έδρα τη Τρίπολη.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά−Εταιρία Προάσπισης 

του Αθλητικού Ιδεώδους με έδρα το Νέο Ψυχικό.
2. Θετική Φωνή με έδρα την Αθήνα
3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπό Αιμοκά−

θαρση ή Μεταμόσχευση με έδρα την Αθήνα
4. Αίτημα με έδρα την Αθήνα
5. Σύλλογος Ορθοδόξων Γυναικών «Ο Άγιος Φιλάρετος 

ο Ελεήμων» με έδρα την Αθήνα
6. Κίνησης Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής 

Υγείας – ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. με έδρα την Αθήνα
7. Ελληνική Εταιρία Οζώδους Σκληρύνσεως με έδρα 

το Βύρωνα.
8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών−Π.Ο.Ν. με 

έδρα την Ηλιούπολη.
9. Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη 

«Μετάδραση» με έδρα την Αγ. Παρασκευή.
10. Εταιρία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδι−

ών και Ενηλίκων «΄Ιρις» με έδρα την Αθήνα.
11. Ψυχογηριατρική Εταιρία «Ο Νέστωρ» με έδρα την 

Αθήνα.
12. Εκκλησιαστικόν Γηροκομείο «Η Ανάστασις» της 

Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής με 
έδρα τα Σπάτα.

13. Ανέλιξη−Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικού Προ−
βληματισμού, Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού 
με έδρα το Κορυδαλλό.
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κέντρο Πρόληψης Κατά των Ναρκωτικών Αιτωλ/νίας 

«Δημοτική Μονάδα Πρόληψης Οδυσσέας» με έδρα το 
Αγρίνιο.

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Φοιτούντων 

η Χρηζόντων Φοιτήσεως εις το Ίδρυμα Μέριμνα με έδρα 
τη Πάτρα.

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
1. Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης Κατά των Ναρ−

κωτικών Νομού Έβρου «Ελπίδα» με έδρα τον Έβρο.
2. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης 

με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου 

Βέροιας με έδρα τη Βέροια.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1. Σύλλογος Φίλων και Οικογενειών του Νοσοκομείου 

Ημέρας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3. Εταιρία για το Κοινωνικό Αποκλεισμό και τη Ψυχική 
Υγεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες «Η Ζωή» με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς 

με έδρα τη Καστοριά.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Νομού Καβάλας με έδρα τη Καβάλα
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Νομού Κέρκυρας με έδρα 

τη Κέρκυρα
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ου−

σιών «Θησέας Κυκλάδων» με έδρα τη Σύρο.
2. Φιλόπτωχος Εταιρία Ερμουπόλεως με έδρα τη 

Σύρο.
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
1. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Φίλων Εθελο−

ντών Αιμοδοτών Νήσου Λήμνου και Δωρητών Οργάνων 
Σώματος−Ο Άγιος Παντελεήμων με έδρα τη Λήμνο.

2. Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής κατά των 
Εξαρτήσεων Ν. Λέσβου «Πνοή» με έδρα τη Μυτιλήνη.

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Χριστιανικού Συλ−

λόγου Κομοτηνής «Η Ορθοδοξία» − Ίδρυμα με έδρα την 
Κομοτηνή.

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανά−

γκες Νομού Χίου με έδρα τη Χίο.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων 

με έδρα τα Χανιά.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Ιουνίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. ΔΥ(3−4)/Γ.Π.οικ. 94306 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου 
Υγείας

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α΄/05) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/90) 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/05).

4. Του Π.Δ/τος 95/2000 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Του άρθρου 10 του Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 176/ Α΄/2005) 
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις».

6. Των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/ 
2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις».

7. Του Π.Δ/τος 85/2012 (Φ.Ε.Κ.141/Α΄/2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών»

8. Του Π.Δ/τος 86/2012 (Φ.Ε.Κ.141/Α΄/2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012) και 
την αρ. ΔΥ1α/οικ.78084/25−7−2012 (ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) τρο−
ποποίηση της ανωτέρω απόφασης.

10. Των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30−7−2012 και 
ΔΥ1α/ΓΠοικ.75033/30−7−2012 (Φ.Ε.Κ. 371/Υ0ΔΔ/2−8−2012) 
κοινών αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υγείας περί διορισμού Γενικού Γραμματέα και Γενι−
κού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

12. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα 

Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1. Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβά−
ζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας εξαιρουμένης της Δι−
εύθυνσης Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του 
ΕΟΠΥΥ

β. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας−Πολιτικής Σχεδία−
σης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Α.Μ.− Π.Σ.Ε.Α)
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γ. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
2. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρούνται:
α. Αυτές που απαιτείται συνυπογραφή πράξεων με 

άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων 

«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκτός από 
τις αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου έχει δι−
καίωμα υπογραφής για τα εξής θέματα:

α. Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις των διατά−
ξεων, που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των 
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. 

β. Τα ερωτήματα στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας 
Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

γ. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.
Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστικής 
σημασίας. 

δ. Την οργάνωση και παρακολούθηση των υπαγομέ−
νων στο Υπουργείο δημοσίων ανεξαρτήτων ιδρυμάτων 
και τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού 
τους στα μέσα πυρασφάλειας. 

ε. Τις οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαδι−
κασία πολιτικής επιστράτευσης του προσωπικού, τομέα 
δράσης του Υπουργείου και τη δέσμευση και την επί−
ταξη εφοδίων υλικών και μέσων απαραιτήτων για την 
αντιμετώπιση αναγκών. 

στ. Τα θέματα που υπάγονται στον κανονισμό ασφα−
λείας διαβαθμισμένου υλικού, εθνικού, NATO, E.E., που 
αναφέρονται στις πολιτικές δυνάμεις του Υπουργείου. 

ζ. Τη σύσταση και λειτουργία γραφείων Π.ΑΜ.−Π.Σ.Ε.Α. 
σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ενιαίου Πίνακα 
Ζωτικών Βιομηχανιών Α’ κατηγορίας. 

η. Την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υπαλλήλων του 
Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό νομικών 
Προσώπων και λοιπών φορέων σε θέματα Π.ΑΜ.−Π.Σ.Ε.Α. 
και την ειδική εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού της 
χώρας σε θέματα ράδιο βιολογικής και χημικής αμένης.

θ. Την παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Ενότητες για 
την κατάρτιση των τοπικών τους σχεδίων Π.ΑΜ.−Π.Σ.Ε.Α.

ι. Την έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων.

ια. Τις αποφάσεις ή έγγραφα για θέματα στα οποία 
συμπράττουν και άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουρ−
γείου.

2. Εξαιρούνται του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» τα έγγραφα τα οποία αφορούν:

α. Στην πρόταση έκδοσης Π.Δ., κανονιστικών αποφά−
σεων και συγκρότησης επιτροπών. 

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3 
Συναρμοδιότητα υπογραφής 

κοινών αποφάσεων Υπουργείων

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει συναρ−
μοδιότητα υπογραφής κοινών αποφάσεων Υπουργείων 
για θέματα της αρμοδιότητάς του (ΚΥΑ αρ. 33361/1991 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ.1 Ν.1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα

Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1.  Στο Γενικό Γραμματέα μεταβιβάζονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

α Η Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμέ−
νων του ΕΟΠΥΥ της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας

Άρθρο 5
 Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

 «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει δικαί−
ωμα υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
για τα εξής θέματα:

α. Τα ερωτήματα και τις αποφάσεις για την επιλο−
γή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση των 
υπαλλήλων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμη−
μάτων και αυτοτελών Γραφείων της αρ. ΔΥ1α/οικ.78084/
25−7−2012 (ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) τροποποιητικής απόφασης.

Άρθρο 6 
Τελικές Διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» δύνανται 
να ενημερώνουν τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό 
κατά την κρίση τους θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταρ−
γείται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέ−
ματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

F
    Αριθμ. 10043/100538 (5)
Καθορισμός απεντομωτικού δικαιώματος εισπρακτέου 

από τη Συκική κατά τη συκική περίοδο 2012−2013 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2167/1952 «Περί καταργήσεως 

του Γραφείου Προστασίας Ελληνικών Σύκων» και ρυθ−
μίσεως των λόγω ταύτης προκυπτόντων ζητημάτων» 
(Α΄ 195) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του Ν.Δ. 2584/1953 (Α΄ 252) και ιδίως της παρ. 
3 του ως άνω άρθρου 1. 

β) του Π.Δ. 967/1977 (Α΄ 325) «Περί συλλογής, απο−
ξηράνσεως, απεντομώσεως και επεξεργασίας σύκων», 
όπως ισχύει.

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
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άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2) Την με αριθ. 40563/1138/1966 (Β΄ 427) απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Κανονισμού λει−
τουργίας των απεντομωτηρίων−απολυμαντηρίων φυτών 
και φυτικών προϊόντων της Χώρας».

3) Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ44/5−7−2012 
(Β΄ 2094/6−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο».

4) Την με αριθ. 728/1−6−2012 πρόταση του Δ.Σ. της 
Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων και Ξηρών 
Καρπών − Ο.Π.ΣΥΝ.Π.Ε. «ΣΥΚΙΚΗ» και το με αριθ. 759/13−
7−2012 έγγραφο αυτής «Καθορισμός εισπρακτέου απε−
ντομωτικού δικαιώματος από τη ΣΥΚΙΚΗ κατά τη συκική 
περίοδο 2012». 

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το απεντομωτικό δικαίωμα που θα 
εισπράττεται από την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση 
Σύκων και Ξηρών Καρπών Ο.Π.ΣΥΝ.Π.Ε. με τον διακριτικό 
τίτλο «ΣΥΚΙΚΗ» που εδρεύει στην Καλαμάτα (60 χλμ. 
Καλαμάτας − Μεσσήνης) κατά την περίοδο 2012−2013 
ως κατωτέρω:

για την απεντόμωση σύκων: 0,112 ΕΥΡΩ κατά κιλό.
για την επαναπεντόμωση σύκων: 0,061 ΕΥΡΩ κατά 

κιλό.
2. Τα προϊόντα μπορούν να παραμείνουν στο χώρο 

των Γενικών Απεντομωτηρίων, εφόσον δε δυσκολεύεται 
η ομαλή λειτουργία τους, μέχρι 15 ημέρες για τους μή−
νες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και μέχρι 20 ημέρες για 
τον υπόλοιπο χρόνο, από την ημερομηνία εισαγωγής 
τους χωρίς επιβάρυνση. Πέραν του παραπάνω χρόνου 
παραμονής οι εισκομιστές θα επιβαρύνονται με το 5% 
του επαναπεντομωτικού δικαιώματος για κάθε κιλό και 
ημέρα παραμονής.

3. Στα παραπάνω δικαιώματα περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για την πλήρωση των θαλάμων απεντομώσεως 
με το προϊόν και την εκκένωσή τους.

4. Οι δαπάνες για την εκφόρτωση των προϊόντων, τη 
μεταφορά τους μέχρι τους προθαλάμους των απεντο−
μωτηρίων, τη φόρτωσή τους στα μεταφορικά μέσα, τη 
μεταφορά και εκφόρτωση στο λιμάνι βαρύνουν τους 
εισκομιστές.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027521110120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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