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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 382
11 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5694
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2−4−2007 (ΦΕΚ 534 Β΄/
13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχό−
μενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού».

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2−4−2007 Υπουρ−
γικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και
τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού».........................................................................
1
Υπαγωγή της Ελληνικής εταιρείας «BLUEHOUSE
CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BLUEHOUSE
CAPITAL HELLAS S.A.» (εφεξής αναφερομένη ως
«BLUEHOUSE CAPITAL HELLAS S.A.»), που εδρεύ−
ει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθη−
κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν.
3427/2005 (κεφάλαιο Στ΄) ........................................................ 2
Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων κλάδου ΤΕ5 Μη−
χανικών ειδικ. Ηλεκτρολογίας στον Κρατικό Αε−
ρολιμένα Σάμου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» (ΚΑ−
ΣΜΑ). ......................................................................................................... 3
Ανάθεση έργου στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ Α.Ε.». ........................................................................................ 4
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών αξι−
ολόγησης υλικών και συστημάτων ενεργητικής
πυροπροστασίας ............................................................................ 5
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πολυζωγόπουλο
Ανδρέα του Αβραάμ. ................................................................... 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προμπονά Ιάκωβο
του Εμμανουήλ................................................................................. 7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 37338/1807/1−9−2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση.................................................... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροπ. με την παράγραφο κα΄ του
άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138/9.8.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 και της παρ. 5 του
άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δή−
μων και Κοινοτήτων».
3. Τη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΔΚΕ με αριθ. Πρωτ. 82/19/01/2001 επί του σχεδίου
Υπουργικής Απόφασης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την ανάγκη ενσωμάτωσης των αλλαγών που επιφέρει
στους ΟΤΑ α΄ βαθμού ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο
υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ορ−
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 1: «Δομή των επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων», περίπτωση β, περίοδος 3, η λέξη
«Τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πενταετής».
2. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναδιατυπώνεται
ως ακολούθως:
«Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα ιδρύ−
ματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των
Δήμων, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού
(επιχειρήσεις του Π.Δ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις,
ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και δημοτικές επιχει−
ρήσεις ειδικού σκοπού).»
Άρθρο 2
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4: «Επιχειρησιακός Προ−
γραμματισμός, 1. Στόχοι και δράσεις», περίοδος 2, η λέξη
«τετραετία» αντικαθίσταται από τη λέξη «πενταετία».
2. Στο τέλος της τελευταίας περιόδου του ιδίου άρ−
θρου προστίθεται η φράση: «, πληροφοριακά συστήματα
και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας
του Δήμου, ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
στον πολίτη κ.λ.π.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης β, της παραγράφου 2
του ιδίου άρθρου, μετά τη λέξη «τεκμηρίωση πληροφο−
ριών», προστίθεται το σημείο στίξης κόμμα και ακολου−
θεί η φράση: «σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική
λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων)».
Άρθρο 3
1. Η λέξη «Τετραετής» που αναφέρεται στον τίτλο του
άρθρου 5: «Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, Τετραε−
τής προγραμματισμός των δράσεων» αντικαθίσταται
από τη λέξη «Πενταετής».
2. Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, το επίθετο
«επόμενης» διαγράφεται ενώ η λέξη «τετραετίας» αντι−
καθίσταται από την λέξη «πενταετίας».

ρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό
Συμβούλιο».
Άρθρο 8
1. Προστίθεται νέο άρθρο που αριθμείται ως 10, το
οποίο αναφέρει τα εξής:
«Οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχω−
μένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υπο−
δομής, υποστηρίζονται και καταθέτουν επιχειρησιακό
πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής».
Άρθρο 9
1. Το άρθρο 10: «Μεταβατική διάταξη» γίνεται άρθρο
11 και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 − 2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρ−
κεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης απο−
τελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό
Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσ−
σεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται εν−
διάμεση έκθεση αξιολόγησης».
Άρθρο 10
1. Προστίθεται νέο άρθρο 12 το οποίο αναφέρει τα
εξής:
«Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18183 Υπουργικής
Απόφασης αναφέρεται ο όρος «Ο.Τ.Α» αντικαθίσταται
με τον όρο «ΟΤΑ α΄ βαθμού».
Άρθρο 11

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

1. Στην περίπτωση α του άρθρου 6: «Οικονομικός Προ−
γραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολό−
γησης, 1. Οικονομικός Προγραμματισμός» διαγράφεται
το επίθετο «επόμενης» και η λέξη «τετραετίας» αντικα−
θίσταται από την λέξη «πενταετίας».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρχική Υπουργική
Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
1. Στο άρθρο 7, «Οικονομικός προγραμματισμός και
δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, 2. Δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος»,
στην παράγραφο 1, μετά την πρώτη περίοδο, προστίθε−
ται νέα περίοδος που αναφέρει τα εξής: «Σε κάθε δείκτη
θα αντιστοιχίζεται μια τιμή− στόχος για κάθε δράση.».
Άρθρο 6
1. Στο άρθρο 8: «Δομή και Περιεχόμενο των ετησίων προ−
γραμμάτων δράσης των ΟΤΑ», παράγραφος 3, προστίθεται
ως περίπτωση στ. «Η χωροθέτηση της δράσης».
Άρθρο 7
1. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 9: «Τρόπος
υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Πε−
ριφέρειες» αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτο−
τελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρ−
χου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχει−

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
Αριθμ. ΙΕ/50523/4538/50161
(2)
Υπαγωγή της Ελληνικής εταιρείας «BLUEHOUSE
CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «BLUEHOUSE CAPITAL HELLAS
S.A.» (εφεξής αναφερομένη ως «BLUEHOUSE CAPITAL
HELLAS S.A.»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του
Νομού Αττικής, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο Στ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν 89/1967 και ιδίως το άρθρο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967»,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) − (ΦΕΚ 312/
τ.Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−
7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α΄/07−09−2010).
6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
7. Την υπ΄ αριθμ. 10161/5−3−2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσε−
ων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προ−
ϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και
στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθ−
μιστικών Οφελών της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων
και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 250/Β΄/10−3−2010).
8. Την υπ. αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/14−10−
2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
9. Την από 08−11−2010 αίτηση της εταιρείας «BLUEHOUSE
CAPITAL HELLAS S.A.» για την υπαγωγή της στις διατά−
ξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
10. Την από 15−10−2010 Βεβαίωση της Νομαρχίας
Αθηνών (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών − Τμήμα Δ΄),
από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία «BLUEHOUSE
CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δι−
ακριτικό τίτλο «BLUEHOUSE CAPITAL HELLAS S.A.» έχει
συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στο Δήμο Αθηναίων του
Νομού Αττικής.
11. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ.
1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις 26−01− 2011
(Πρακτικό 28), για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρ−
δους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή της εταιρείας «BLUEHOUSE
CAPITAL HELLAS S.A.» στις διατάξεις του αν 89/67, όπως
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συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
2. Η εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό τη παροχή A)
συμβουλευτικών υπηρεσιών Β) υπηρεσιών κατάρτισης
μελετών, σχεδίων και συμβάσεων και Γ) υπηρεσιών κε−
ντρικής λογιστικής υποστήριξης, στη μητρική της εται−
ρεία στη Κύπρο, με την επωνυμία «BLUEHOUSE CAPITAL
ADVISORS LTD».
Άρθρο 2
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα−
σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυ−
ξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού−Τμήμα Β΄ ) και στο Υπουργείο
Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας− Διεύθυν−
ση Φορολογίας Εισοδήματος − Τμήμα Β) τη δήλωση
μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και να
γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία της εγκαταστάσεώς
της στην Ελλάδα.
Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να υποβάλλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες
τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο 1
παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τη μη−
τρική της εταιρεία στη Κύπρο.
2. Επίσης, η εταιρία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υπο−
βάλει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων− Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού− Τμήμα Β΄, όλα τα στοιχεία που
αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου της στην Ελλάδα
κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα
με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων−
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και στα
οποία η εταιρεία θα αναφέρει:
αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα−
σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε
υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του.
ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας της
στην Ελλάδα
γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και
δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα−
σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών
αυτών,
καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα
αυτά.
Άρθρο 3
1. Η Εταιρία «BLUEHOUSE CAPITAL HELLAS S.A.» υπο−
χρεώνεται:
α) να δαπανά ετησίως το ποσό των € 100.000 τουλάχι−
στον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κάλυ−
ψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας
του προσωπικού της, και το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώ−
νεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που πληρούν
τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του,
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς
τη μητρική εταιρεία στη Κύπρο.
γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά
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μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από βε−
βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ−
βάζει το ποσό αυτό, και
δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων
ατόμων εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να
απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.
2. Για κάθε μεταβολή της εταιρίας όπως ενδεικτικά, η
νομική μορφή, η επωνυμία, το αντικείμενό της, ο διαχει−
ριστής, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, καθώς και η διακοπή
της λειτουργίας της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημε−
ρώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού, Τμήμα Β΄, εντός πενήντα (50) ημερών το
αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας
τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά.
3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής Οικονομίας, για κάθε πρόσληψη ή απόλυση
αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή
διευθύνσεως, τηλεφώνου, fax κλπ. της εταιρίας.
4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 28 του ν. 3427/2005 ορίζεται σε
δέκα και μηδέν έξι τοις εκατό (10,06 %).
Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί Ιδρύσεως ΔΕΜ
παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υ.Π.Α.» (ΦΕΚ 238 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υ.Π.Α.»
(ΦΕΚ 28 Α΄) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 19/92 «Σύσταση Γενικών
Δ/ νσεων στην Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 4 Α΄).
5. Τη με αρ. Δ10/Α/45720/2298/30−8−93 απόφαση του Διοικη−
τή της Υ.Π.Α. «Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσω−
πικού της Υ.Π.Α. στις Οργανικές Μονάδες» (ΦΕΚ 735 Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 187/09 (ΦΕΚ Α214/7−10−09 και
της υπ’αριθμ. 2876/7−10−09 (ΦΕΚ Β2234/7−10−09) Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού.
8. Το με Α.Π. Δ9/Β/14848/10−01−2011 Υ.Σ. της Δ/νσης
Διοικητικού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
10. Τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της
Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Ανακατανέμουμε τις θέσεις του κλάδου ΤΕ5 Μηχανι−
κών με την αύξηση κατά μία (1) θέση του κλάδου αυτού
στον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙ−
ΟΣ» (ΚΑΣΜΑ) και την αντίστοιχη μείωση των θέσεων του
ίδιου κλάδου στην Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής (ΥΕΠ).
Ισχύς της απόφασης αυτής από δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011

1. Παράβαση από την εταιρία ή και το προσωπικό της,
των διατάξεων του ν. 3427/2005 (κεφ. ΣΤ΄) καθώς και των
όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης
της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής
για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρία υποχρεώνεται να τα−
κτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας με το
Δημόσιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση
της απόφασης ανάκλησης.

Ο Διοικητής
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ − ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΒΛΑΜΗΣ

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Αριθμ. Δ10/A/2465/145
(3)
Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων κλάδου ΤΕ5 Μηχανι−
κών ειδικ. Ηλεκτρολογίας στον Κρατικό Αερολιμένα
Σάμου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» (ΚΑΣΜΑ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 παρ. 2 & 4 του Ν. 2085/92
«Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης, λειτουργίας και προσω−
πικού της Δημ. Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170
Α΄) και του άρθ. 8 του Π.Δ. 35/93 (ΦΕΚ 13 Α΄).

F
Αριθμ. 104227οικ./10
Ανάθεση έργου στην εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/ 04.06.1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α/6.5.1997), την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3.12.1998) και το άρθρο 7 παρ. 1
περ. δ του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
2. Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/04.06.1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67Α/06.05.1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/01.09.1997).
3. Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/04.06.1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174Α/01.09.1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α/03.12.1998).
4. Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
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ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/04.06.1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α/30.06.2003).
5. Την αριθ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος
του Ν.Σ.Κ., αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» το παρακάτω έργο:
Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου
«Μετατροπή αποθηκευτικού χώρου σε θάλαμο νοσηλεί−
ας στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού», στον
ισόγειο χώρο του εν λόγω Νοσοκομείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 57165 Φ.701.6
(5)
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών αξι−
ολόγησης υλικών και συστημάτων ενεργητικής πυ−
ροπροστασίας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής
του και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 15
«Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών».
β. Της υπ’ αρ. 31135 Φ.109.1/2006 Υπουργικής Απόφα−
σης (ΦΕΚ Β΄ 975) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος» και συγκεκριμέ−
να του άρθρου 18 «Διάρθρωση − Αρμοδιότητες Δ/νσης
Προληπτικής Πυροπροστασίας και του Τμήματος 2ου
Υλικών και Συστημάτων ενεργητικής και παθητικής πυ−
ροπροστασίας».
γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137)
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38).
δ. Του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατά−
ξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
ε. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητι−
κής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3242/2004
(ΦΕΚΑ΄ 102) και το Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 213).
ζ. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚΑ΄ 154).
η. Της υπ’ αριθ. 7004/3/52/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1682) Απόφασης
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα».
θ. Των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός
Πυροπροστασίας Κτιρίων» (ΦΕΚ Α΄ 32).
ι. Της παρ. 3.5 του άρθρου 8 και το άρθρο 34 της
Υ.Α. 3046/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Δ΄
89).
ια. Της υπ’ αριθ. 26979/1300/1988 Απόφασης κ. αν.
Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. «Προδιαγραφές για τη σύνταξη
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μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης
δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα
απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδει−
ών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής
δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των
τεχνικών» (ΦΕΚ Δ΄ 301).
ιβ. Των άρθρων 5 και 7 του Πολεοδομικού Διατάγμα−
τος της 8−7−1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών
και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ Δ΄
795).
ιγ. Του άρθρου 3 του Ν. 372/1976 «Περί συστάσεως και
λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.
Ο.Τ.)» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
9 του Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ Α΄ 216) και ισχύει.
ιδ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο συγκρότησης, σύνθεσης και
λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβε−
στικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού
επιστήμονα, για την αξιολόγηση υλικών και συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας προκειμένου να γίνονται
αποδεκτά κατά την άσκηση της υπηρεσίας προληπτι−
κής πυροπροστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία
Πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπη−
ρεσιών ως εξής:
Άρθρο 1
Συγκρότηση και σύνθεση Επιτροπών
1. Οι εν λόγω Επιτροπές είναι τριμελείς και συγκρο−
τούνται από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος
που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα ήτοι,
για τις ανάγκες της παρούσας, διπλωματούχοι και πτυ−
χιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. όλων των ειδικοτήτων, καθώς και
χημικοί, φυσικοί, δασολόγοι και δασοπόνοι.
2. Οι ανωτέρω Επιτροπές συγκροτούνται με Απόφαση
του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κατά το 1° εικο−
σαήμερο κάθε έτους, απαρτίζονται από τακτικά και ανα−
πληρωματικά μέλη και έχουν ισχύ για το τρέχον έτος.
3. Ορίζεται τουλάχιστον μία (1) Επιτροπή για τα υλικά
− συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, που προ−
βλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας,
ήτοι των συστημάτων πυρανίχνευσης και ανίχνευσης
διαρροής υδρογονανθράκων και των υλικών και συστη−
μάτων κατάσβεσης.
4. Στην Επιτροπή αξιολόγησης υλικών − συστημάτων
κατάσβεσης, συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον διπλω−
ματούχος χημικός μηχανικός και ένας (1) τουλάχιστον
διπλωματούχος ή τεχνολόγος, ηλεκτρολόγος ή μηχα−
νολόγος μηχανικός.
5. Στην Επιτροπή αξιολόγησης συστημάτων πυρανί−
χνευσης και ανίχνευσης διαρροής καυσίμου, συμμετέ−
χει ένας (1) τουλάχιστον διπλωματούχος ή τεχνολόγος,
ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός.
6. Χρέη γραμματέως σε κάθε Επιτροπή εκτελεί το
νεότερο μέλος από τους Αξιωματικούς του Πυροσβε−
στικού Σώματος.
7. Ο χρόνος και ο τόπος συνεδρίασης καθορίζεται
από τους αντίστοιχους Προέδρους με πρόσκληση τους
σε χώρο και ώρα που θα ορίζεται από τους ίδιους. Σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών,
αυτά θα αναπληρώνονται από τα οριζόμενα αναπλη−
ρωματικά μέλη.
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8. Οι Συνεδριάσεις των Επιτροπών είναι κλειστές και
οι Πρόεδροι των Επιτροπών μπορούν να καλούν στις συ−
νεδριάσεις εκπρόσωπο του αιτούντος ή υπηρεσιακούς
παράγοντες για παροχή πληροφοριών ή διατύπωση
απόψεων σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα.
9. Οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών πρέπει να είναι
αιτιολογημένες και σχηματίζονται με φανερή ψηφοφο−
ρία, κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι γνωμο−
δοτήσεις θα διατυπώνονται σε πρακτικά, υπογραφόμενα
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και θα
καταχωρούνται οι γνώμες των μειοψηφούντων μελών.
10. Οι Επιτροπές διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
2690/99 άρθρα 13−15 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση κώδικα διοι−
κητικής διαδικασίας».
Άρθρο 2
Υλικά και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
Η αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου υλικών
και συστημάτων πυροπροστασίας, αφορά υλικά και συ−
στήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, ως προς την
κατασβεστική ικανότητα και την ικανότητα ανίχνευσης
φωτιάς ή διαρροής υδρογονάνθρακα, ώστε να γίνονται
αποδεκτά κατά την άσκηση της προληπτικής πυρο−
προστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρα−
σφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Το έργο των
Επιτροπών επικεντρώνεται σε σύγχρονα κατασβεστικά
υλικά, κυρίως υποκατάστατα των Halon και δεν αφορά
κλασικά κατασβεστικά υλικά και συστήματα ενεργη−
τικής πυροπροστασίας όπως αφρό διόγκωσης, ξηρή
σκόνη κλπ.
Άρθρο 3
Λειτουργία Επιτροπών −
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα
1. Το έργο των παραπάνω γνωμοδοτικών Επιτροπών
Αξιολόγησης συνίσταται στη συλλογή των απαραίτητων
δεδομένων που αφορούν το υπό εξέταση υλικό − σύστη−
μα ενεργητικής πυροπροστασίας κατά την εφαρμογή
της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, την αξι−
ολόγηση τους, καθώς και τη διατύπωση των σχετικών
προτάσεων με σαφή τρόπο, για τη δυνατότητα απο−
δοχής ή μη του υλικού− συστήματος από το Α.Π.Σ., ως
ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά την εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.
2. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των
υλικών − συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,
πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά
έγγραφα:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρονται
το είδος της αποδοχής, καθώς και τα συνημμένα υπο−
βαλλόμενα στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου
όγκου δεδομένων, υποβάλλεται και Πίνακας Περιεχο−
μένων.
β. Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) από τον κατασκευα−
στή του υλικού στο οποίο να φαίνονται οι ιδιότητες του
υλικού και ο τρόπος εφαρμογής και επίσημη μετάφραση
αυτών στην ελληνική.
γ. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του υλικού (material
safety data sheet) και επίσημη μετάφρασή του στην
ελληνική.
δ. Πιστοποιητικό του αναγνωρισμένου εργαστηρίου −
Φορέα που διενήργησε τις εργαστηριακές δοκιμές πυ−
ροπροστασίας και την αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένου

ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΝ), εκθέσεις εργαστηριακών
δοκιμών και αξιολόγησης, καθώς και επίσημη μετάφρα−
ση όλων των παραπάνω εγγράφων στην ελληνική. Η
έκθεση αξιολόγησης, πρέπει να συνοδεύεται από τις
αναφερόμενες σε αυτή εργαστηριακές δοκιμές πυρο−
προστασίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ευρωπαϊκού
Προτύπου (ΕΝ) για τις συγκεκριμένες δοκιμές, αυτές, δύ−
ναται να πραγματοποιηθούν βάσει σχεδίου Ευρωπαϊκού
Προτύπου (prEN) ή Εθνικού Προτύπου. Τέλος, σε ειδικές
περιπτώσεις αξιολόγησης συσκευών πυρόσβεσης που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστα−
σίας, αλλά για τις οποίες δεν υφίσταται ευρωπαϊκό πρό−
τυπο (όπως συσκευές πυρόσβεσης οροφής), τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά έγγραφα δύνανται να καθορίζονται
από την Δ/νση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ.,
αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω (β), (γ) και (δ) δικαιο−
λογητικά έγγραφα είναι στην αγγλική γλώσσα, αντί της
επίσημης μετάφρασης, δύναται να υποβληθεί πλήρης
ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική, εφόσον συνοδεύ−
εται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου
θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία της είναι ακριβή. Κατ’
εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής και έκθεσης αξιολό−
γησης εργαστηριακών δοκιμών, οι εκθέσεις των εν λόγω
εργαστηριακών δοκιμών που τη συνοδεύουν, δύναται να
είναι στην αγγλική γλώσσα χωρίς την υποβολή μετά−
φρασης. Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση αξιολόγησης και
το πιστοποιητικό, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
ε. Βεβαίωση του «Ε.ΣΥ.Δ.» Α.Ε. («Εθνικό Σύστημα Δι−
απίστευσης» Α.Ε.) ότι το εργαστήριο που διενήργησε−
αξιολόγησε τις δοκιμές, είναι αναγνωρισμένο από τον
Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας του, σύμφωνα
με τα πρότυπα που αναφέρονται στις εκθέσεις δοκιμών−
αξιολόγησης πυροπροστασίας.
στ. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα υποβοηθήσει το
έργο της Επιτροπής για την αποδοχή του υλικού ή
συστήματος.
Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης και αποδοχής
από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας
1. Ο υποβληθείς φάκελος των απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών εγγράφων, μετά τον έλεγχο του από τη Δι−
εύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάζεται στην Αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης με Υπηρεσιακό Σημείωμα.
2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του εξεταζόμενου θέματος,
καθορίζεται στο εν λόγω Υπηρεσιακό Σημείωμα και δεν
υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.
3. Η Επιτροπή μετά την εξέταση του φακέλου και των
σχετικών δεδομένων, υποχρεούται στη σύνταξη Πρακτικού,
όπου με σαφή τρόπο διατυπώνονται οι σχετικές προτάσεις
για τη δυνατότητα αποδοχής ή μη από το Α.Π.Σ. του υλι−
κού − συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας κατά την
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, το
οποίο υποβάλλει στην ανωτέρω Διεύθυνση.
4. Σε περίπτωση επανυποβολής φακέλου αξιολόγησης
του αυτού υλικού ή συστήματος κατά το αυτό έτος, ο
φάκελος διαβιβάζεται στην αυτή Επιτροπή.
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Άρθρο 5
Επαναξιολόγηση υλικού − συστήματος
ενεργητικής πυροπροστασίας
Με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως
και έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση, η Διεύθυνση
Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. διαβιβάζει σε
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, το φάκελο υλικού ή συ−
στήματος ενεργητικής πυροπροστασίας που είχε αξιο−
λογηθεί θετικά κατά το παρελθόν, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό έγγραφο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει
ως προς την απαίτηση διενέργειας επιπρόσθετων εργα−
στηριακών δοκιμών ή άλλων ενεργειών για το εν λόγω
υλικό− σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας.
Άρθρο 6
Ενημέρωση επί υλικών − συστημάτων
παθητικής πυροπροστασίας
Η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση ή συμπλήρωση των
Πινάκων των υλικών και συστημάτων παθητικής πυρο−
προστασίας του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός
Πυροπροστασίας Κτιρίων» (ΦΕΚ Α΄ 32), κοινοποιεί τους
σχετικούς Πίνακες στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυρο−
προστασίας του Α.Π.Σ. για ενημέρωση των Υπηρεσιών
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 265
(6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πολυζωγόπουλο
Ανδρέα του Αβραάμ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και ιδίως της παρ. 1
περ. ιγ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/T.A΄/2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής,
αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Πολυζωγόπουλο Ανδρέα του
Αβραάμ, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ατ−
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τικής, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων που προβλέπο−
νται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο Περιφεριάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 264
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Προμπονά Ιάκωβο του Εμμανουήλ.

(7)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και ιδίως της παρ. 1
περ. ιγ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/T.A΄/2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής,
αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Προμπονά Ιάκωβο του Εμμανουήλ,
Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, την
άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης
που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ
238/T.A΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο Περιφεριάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στο ΦΕΚ 1495 τ.Β΄/6−9−2010, στο οποίο δημοσιεύθηκε η
υπ. αριθ. 37338/1807/1−9−2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτη−
μάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγί−
ας 79/409/ΕΟΚ ....... όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
2009/147/ΕΚ», διορθώνεται το εξής: Στο άρθρο 8, στην
παράγραφο 1, η φράση «...μη επιλεκτικής συλλήψεως ή
θανατώσεως που μπορούν να προκαλέσουν...» αντικα−
θίσταται από τη φράση: «...μη επιλεκτικής συλλήψεως ή
θανατώσεως ή που μπορεί να προκαλέσει...».
(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής)
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õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• 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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• 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.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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