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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2266
5 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής
Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 545 ) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγ−
χου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων»
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασης μας υπ’αριθμ.
1114200/8853/0016/27.12..2006(ΦΕΚ 1945/ 2006 Β΄).............
Περί καθορισμού ενιαίου τύπου δελτίου ταυτότητας
των στρατιωτικών αναπήρων ειρηνικής περιόδου
του ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄), αναπήρων αγωνι−
στών Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν. 1543/1985
(ΦΕΚ 73/τ.Α΄), αναπήρων αγωνιστών του Δημοκρα−
τικού Στρατού του ν. 1863/1989, αναπήρων πολέ−
μου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943 (περιόδου
1940−1949), όπως ισχύει σήμερα και αναπήρων πο−
λέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989. ...........
Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση
των ασύμφορων για επισκευή κτισμάτων που επλήγη−
σαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές
των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ./7204/Α 321/
6.11.2007 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφο−
ρά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης δω−
ρεάν κρατικής αρωγής για κτίσματα που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγού−
στου 2007 και χορήγηση προθεσμίας υποβολής αι−
τήσεων για χορήγηση δωρεάν Κρατικής Αρωγής.
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 9010/4.12.2007 απόφασης Έγκρι−
σης Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων − Αυτεπιστασία,
από τον Τελικό Δικαιούχο και χωρίς προσφυγή σε εξω−
τερικό ανάδοχο, του Υποέργου 3 με τίτλο «Περιφερεια−
κά Επιμορφωτικά Σεμινάρια» στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», της Κατηγορίας Πρά−
ξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή νέων ξενόγλωσσων προγραμ−
μάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση», της
Ενέργειας 2.2.1 «Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων και εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2 «Αναμόρ−
φωση Προγραμμάτων Σπουδών−Διεύρυνση Ανώτατης
Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ II.................................................................................
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Ναυπλίου,όπως διαμορφώθηκε με
την υπ’αριθμ. 34/2008 απόφαση της Διοικητικής
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου..........................................

1
2

Τροποποίηση του από 13.12.2002 Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας,όπως δι−
αμορφώθηκε με την υπ’αριθμ. 33/2008 απόφαση
της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 8
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MIRTAZAPINE / AUROBINDO .................... 9
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MIRTAZAPINE/BLUEFISH............................... 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58474 Φ.700.1
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Δι−
άταξης (ΦΕΚ Β΄ 545 ) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου
συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενερ−
γητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων».
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθμ. 12α/2008)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής
του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
β. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το
άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2649/1997 (Α΄ 38).
γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κωδικοποί−
ηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συ−
ντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα
στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη
«Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής
λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
των επιχειρήσεων» ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. Καταργείται η παραγρ. 2 του άρθρου 1.
2. Οι παράγραφοι 3 − 9 του άρθρου 1 αναριθμούνται
σε 2 − 8 αντίστοιχα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008
Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
Εγκρίθηκε
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1103013/7405/0016
(2)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασής μας υπ’αριθμ.
1114200/8853/0016/27.12..2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ
70/91 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και
άλλες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ. 247/95 Α΄) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού».
3. Την υπ’αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ.Β’ 1948/ 3.10.2007).
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των
διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας
υπ’αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 συμπληρώνεται με την
αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και των Τραπεζών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑ−
ΝΙΩΝ από το οικ. έτος 2009 στη διαδικασία επιστροφής του
φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. Φ.443.4/70/161359
(3)
Περί καθορισμού ενιαίου τύπου δελτίου ταυτότητας των
στρατιωτικών αναπήρων ειρηνικής περιόδου του
ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄), αναπήρων αγωνιστών Αντιδικτα−
τορικού Αγώνα του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄), αναπήρων
αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989,
αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943
(περιόδου 1940−1949), όπως ισχύει σήμερα και αναπήρων
πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35, 69 και 70 του
α.ν. 1324/1949 (ΦΕΚ 326/τ.Α΄), και των άρθρων 2 και 3 του
ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

β) Την υπ’ αριθμ. Φ.443.4/8/617977/22.12.1967 απόφαση
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «περί καθορισμού ενιαίου τύ−
που δελτίου ταυτότητος στρατιωτικών» (ΦΕΚ 6/τ.Β΄).
γ) Την υπ’ αριθμ. Φ.493.2/145/436552/8.11.1984 απόφαση
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «έκδοση δελτίου ταυτότητας
στα θύματα πολέμου» (ΦΕΚ 850 /τ.Β΄).
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 3670/2008, «θέματα πολεμικών συνταξιούχων και
αναπήρων ειρηνικής περιόδου» (ΦΕΚ 117/τ.Α΄).
ε) Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/τ.Β΄).
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) Την από 13.10.2008 εισήγηση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε ενιαίο τύπο δελτίου ταυτότητος στις
παρακάτω κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων, όπως
ακριβώς ισχύει για τους αναπήρους πολέμου και εθνικής
αντίστασης και τα θύματα αυτών αντίστοιχα:
α) Στρατιωτικούς αναπήρους ειρηνικής περιόδου
του ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄) β) Αναπήρους αγωνιστές
Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α) γ)
Αναπήρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του
ν. 1863/1989.
δ) Αναπήρους πολέμου αμάχου πληθυσμού του
ν.812/1943 (περιόδου 1940−1949), όπως ισχύει σήμερα.
ε) Αναπήρους πολέμου αμάχου πληθυσμού του
ν. 1863/1989.
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Φ.443.4/8/617977/
22.12.1967 «περί καθορισμού ενιαίου τύπου δελτίου ταυ−
τότητος στρατιωτικών» (ΦΕΚ 6/τ.Β΄) και Φ. 493.2/145/
436552/8.11.2008 «έκδοση δελτίου ταυτότητας στα θύμα−
τα πολέμου». (ΦΕΚ 850/τ.Β΄), αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. οικ./7996/A361
(4)
Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση
των ασύμφορων για επισκευή κτισμάτων που επλή−
γησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε πε−
ριοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρ−
νανίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετι−
κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορ. Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ.
24/Α/7.2.1979) και ειδικότερα το άρθρο τρίτο, παράγρα−
φος 16 του νόμου.
2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981)
ο οποίος κύρωσε την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων».
3. Το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/18.2.1988) «Οργανισμός
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει
σήμερα.
4. Την υπ’αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Τις υπ’ αριθμ. οικ.3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 και ΔΟ/114/1/
Φ.1331/27.9.2002 αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε και την υπ’ αριθμ. οικ./4767/Α312/21.9.2005 απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιάρθρωση
της Υ.Α.Σ.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ/11169/Α314/20.11.2001 απόφαση
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Συγκρότηση επιτροπών για
την εξέταση κτισμάτων ως προς την έκταση και την
σοβαρότητα των ζημιών που υπέστησαν από σεισμούς,
πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν
περιοχές της Ελλάδος».
8. Την υπ’ αριθμ. οικ/1061/Α345/5.2.2002 (Ορθή επανάλη−
ψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθε−
σμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων
και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών−Πλημμυρο−
παθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων».
9. Το Προεδρικό Διάταγμα 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/
19.9.2007) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουρ−
γών.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ/5322/Α32/8.7.2008 (ΦΕΚ 1336/
Β/8.7.2008) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με θέμα: «Οριοθέτηση
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας
και Αιτωλοακαρνανίας».
11. Την υπ’ αριθμ. οικ:5370/Β11Σ08Α/9.7.2008 (ΦΕΚ 1418/
Β/17.7.2008) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τιμολόγιο
για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτί−
ρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοι−
χων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές
των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας».
12. Την υπ’ αριθμ. οικ.5371/Β11/9.7.2008 (ΦΕΚ 1418/
Β/17.7.2008) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη
μελετών αποκατάστασης και την έκδοση των σχετικών
οικοδομικών αδειών επισκευής/ενίσχυσης των κτιρίων
που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 8ης Ιου−
νίου 2008 σε περιοχές του Νομού Αχαΐας, Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας».
13. Την υπ’ αριθμ. οικ/5369/Α321/9.7.2008 (ΦΕΚ 1418/
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Β/17.7.2008) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμίες
και διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής για
ανακατασκευή, επισκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων
που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008
σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοα−
καρνανίας».
14. Την υπ’ αριθμ. οικ 7320/Α32/19.9.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Συμπληρωματική οριοθέτηση
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας
και Αιτωλοακαρνανίας», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για
την κρίση των ασυμφόρων για επισκευή κτισμάτων που
έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 8ης Ιουνίου
2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτω−
λοακαρνανίας.
1. Προκειμένου να ελεγχθεί και να κριθεί αν ένα κτί−
ριο είναι ασύμφορο επισκευής θα πρέπει ο ιδιοκτήτης
να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός
δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής
του πορίσματος, βάσει του οποίου το κτίριο κρίνεται
επισκευάσιμο.
Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί ήδη μελέτη επι−
σκευής, η αίτηση για να κριθεί αν το κτίριο είναι ασύμ−
φορο, θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε έξι (6)
μήνες από την υποβολή της μελέτης επισκευής ή σε έξι
(6) μήνες από την έγκρισή της άδειας επισκευής, στην
περίπτωση που έχει ήδη εγκριθεί η άδεια. Εφόσον έχει
χορηγηθεί ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής για επισκευή
αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό της δωρεάν κρατικής
αρωγής για ανακατασκευή στην περίπτωση που κτίριο
κριθεί ασύμφορο.
Στις περιπτώσεις κτιρίων με διηρημένη ιδιοκτησία την
αίτηση την υποβάλει ο ειδικός διαχειριστής, ο οποίος
θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της γενικής συ−
νέλευσης των συνιδιοκτητών για να κριθεί το κτίριο
ασύμφορο.
2. Η αυτοψία και ο έλεγχος των μελετών προκειμέ−
νου να κριθεί εάν το κτίριο είναι ασύμφορο επισκευής,
θα διενεργείται με απόφαση της Υ.Α.Σ. από διμελείς
επιτροπές μηχανικών. Η αυτοψία θα πραγματοποιείται
παρουσία του μελετητή Μηχανικού ή εξουσιοδοτημένου
νομίμου εκπροσώπου καθώς και παρουσία του ιδιο−
κτήτη.
3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προ−
κειμένου να κριθεί το πληγέν κτίριο ως ασύμφορο επι−
σκευής είναι οι παρακάτω:
α) Το κτίσμα να είναι παλαιό, με ηλικία κατά την ημέ−
ρα του σεισμού άνω των πενήντα (50) ετών. Η ηλικία
θα αποδεικνύεται από τους τίτλους ιδιοκτησίας του
ακινήτου. Στις περιπτώσεις που από τους τίτλους δεν
προκύπτει η ηλικία του κτιρίου ή στις περιπτώσεις έλ−
λειψης τίτλων και εφόσον δεν υπάρχουν εγκεκριμένα
κτηματολογικά διαγράμματα, μπορούν να ληφθούν υπό−
ψη τοπογραφικά διαγράμματα από Δημόσιες Υπηρεσίες
ή Σχέδια Πόλης καθώς και αεροφωτογραφίες. Από την
ημερομηνία σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος
ή την ημερομηνία αποτύπωσης του ρυμοτομικού σχεδί−
ου προκύπτει η παλαιότητα των κτισμάτων. Η κλίμακα
των σχεδίων αυτών πρέπει να δίνει την δυνατότητα
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για να γίνει επαλήθευση των μετρητικών στοιχείων
της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου με αυτή που
απεικονίζεται στο Σχέδιο Πόλης ή τα τοπογραφικά δι−
αγράμματα.
β) Το κτίριο να παρουσιάζει βλάβες στον φέροντα
οργανισμό των οποίων ο χαρακτήρας και η έκταση να
επηρεάζουν τη γενική του ευστάθεια.
γ) Ο προϋπολογισμός της επισκευής του κτιρίου ο
οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την μελέτη επισκευ−
ής και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., να
υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της δωρεάν κρατικής αρω−
γής για επισκευή, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική
απόφαση πιστωτικών διευκολύνσεων.
4. Ο φάκελος που θα υποβάλλεται για να κριθεί ένα
κτίριο ασύμφορο επισκευής, θα περιλαμβάνει πλήρη
φάκελο μελέτης επισκευής κτιρίου και όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ηλικίας
του κτιρίου.
5. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αυ−
τοψία, στην περίπτωση που το κτίριο είναι ασύμφο−
ρο επισκευής, συντάσσεται «έκθεση αυτοψίας για το
ασύμφορο επισκευής βλαβέντος κτιρίου» στην οποία
επισυνάπτεται τεχνική έκθεση που τεκμηριώνει την κρί−
ση της επιτροπής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 3.
6. Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή
της έκθεσης αυτοψίας ασυμφόρου επισκευής, προκει−
μένου ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού
δωρεάν κρατικής αρωγής για ανακατασκευή προκειμέ−
νου να χορηγηθεί δωρεάν κρατική αρωγή για ανακα−
τασκευή σύμφωνα με τις τιμές ανά τ.μ. και τα όρια εμ−
βαδού ή όγκου που καθορίζονται στην κοινή υπουργική
απόφαση πιστωτικών διευκολύνσεων. Κατά τα λοιπά,
η δωρεάν κρατική αρωγή χορηγείται ακολουθώντας
τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης δωρεάν
κρατικής αρωγής για ανακατασκευή σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
7. Σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί ασύμφορο
επισκευής, η αμοιβή του μηχανικού για τη μελέτη
ασυμφόρου επισκευής θα καθορίζεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις για την αμοιβή μηχανικού για
μελέτη επισκευής. Τα παραστατικά στοιχεία κατάθε−
σης αμοιβής μηχανικού για την μελέτη επισκευής θα
προσκομίζονται το αργότερο μαζί με την αίτηση του
δικαιούχου για την έκδοση της βεβαίωσης καθορισμού
δωρεάν κρατικής αρωγής για ανακατασκευή κτιρίου.
Η αμοιβή μηχανικού για έκδοση οικοδομικής άδειας
ανέγερσης του νέου κτίσματος θα βαρύνει αποκλει−
στικά τον ιδιοκτήτη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αριθμ. οικ/7997/A321
(5)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ./7204/Α 321/
6.11.2007 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφο−
ρά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης δω−
ρεάν κρατικής αρωγής για κτίσματα που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου
2007 και χορήγηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
για χορήγηση δωρεάν Κρατικής Αρωγής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετι−
κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα−
φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ.
24/Α/7.2.1979).
2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981)
ο οποίος κύρωσε την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων».
3. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998)
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα−
σκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
4. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 και
ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 αποφάσεις του Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και την υπ’ αριθμ. οικ/4767/Α312/21.9.2005
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδι−
άρθρωση της Υ.Α.Σ.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982
(ΦΕΚ 114/Α/17.9.1982) για τις προθεσμίες υποβολής αι−
τήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων κ.λπ. σύμ−
φωνα με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Δ.Ε.
να ορίζει προθεσμία για την υποβολή ή συμπλήρωση
δικαιολογητικών, των εμπρόθεσμων αιτήσεων, για τη
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση
των ζημιών από τους σεισμούς, πέραν της οποίας οι
δικαιούχοι χάνουν το δικαίωμα δανειοδότησης.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ/1061/Α345/5.2.2002 (Ορθή επανάλη−
ψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθε−
σμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων
και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών−Πλημμυρο−
παθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων».
7. Το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/18.2.1988) «Οργανισμός
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει
σήμερα.
8. Την υπ’αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
9. Το Προεδρικό Διάταγμα 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/
19.9.2007) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουρ−
γών.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ/5285/Α32/31.8.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγού−
στου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας,
Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής και
Αιτωλοακαρνανίας».
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11. Την υπ’ αριθμ. οικ/5645/Α32/12.9.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με
θέμα «Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας,
Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής».
12. Την υπ’ αριθμ. οικ/6374/Α32/ 10.10.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού
Εσωτερικών με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση πε−
ριοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από
τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007
σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας,
Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Άρτας, Εύ−
βοιας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου,
Φθιώτιδας και Αττικής».
13. Την υπ’ αριθμ. οικ/6996/Α32/31.10.2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονομίας και Οικονομι−
κών με θέμα «Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές
του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των
Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κοριν−
θίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας,
Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζα−
κύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας».
14. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/7204/Α321/6.11.2007 από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Προθεσμίες
και διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής
για ανακατασκευή κατοικίας ή για επισκευή, ανακατα−
σκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007
σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνα−
νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας,
Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας Κεφαλληνίας και
Βοιωτίας», αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιείται η παράγραφος 4 του Κεφ. «Α. ΠΡΟ−
ΘΕΣΜΙΕΣ» της υπ’αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/7204/Α321/6.11.2007
απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί
δωρεάν κρατική αρωγή πρέπει να υποβάλουν στην αρ−
μόδια Υπηρεσία:
α) Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, αίτηση με τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω)
καθώς και πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής, εφόσον
πρόκειται για επισκευάσιμο κτίσμα, προκειμένου να εκ−
δοθεί άδεια επισκευής και να χορηγηθεί δωρεάν κρατική
αρωγή για επισκευή. Ο φάκελος της μελέτης επισκευής
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην
απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαι−
τήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης.
β) Εντός ενός (1) έτους, αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω), προκει−
μένου να χορηγηθεί Βεβαίωση Καθορισμού δικαιούχου
δωρεάν κρατικής αρωγής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέ−
γαση, εφόσον πρόκειται για κατεδαφιστέο κτίσμα.
Η έναρξη της προαναφερόμενης προθεσμίας καθο−
ρίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού
πορίσματος.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκο−
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, οι αιτήσεις θα τίθενται στο
Αρχείο της Υπηρεσίας.
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Β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου Α. που οι ενδι−
αφερόμενοι έχουν απολέσει την προθεσμία υποβολής
αιτήσεων ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη δη−
μοσίευση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την
υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής
αρωγής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/7204/
Α321/6.11.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση
παύει να ισχύει.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 14991
(6)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 9010/4.12.2007 απόφασης
Έγκρισης Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων − Αυτε−
πιστασία, από τον Τελικό Δικαιούχο και χωρίς προ−
σφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, του Υποέργου 3 με
τίτλο «Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια» στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξενό−
γλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαί−
δευση», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή
νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.1 «Ανα−
μόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαι−
δευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο−
βάθμια Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση
Προγραμμάτων Σπουδών−Διεύρυνση Ανώτατης Εκ−
παίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ II.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προ−
γραμμάτων Κ.Π.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο
13 του ν. 3149/2003.
3. Την υπ’αριθμ. 10756/9.10.2002 κοινή υπουργική από−
φαση με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης (ΦΕΚ 1343 Β), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663/16.3.2005 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 370 Β) που αφορά μετακινήσεις δημοσί−
ων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του
Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου
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Συνοχής και τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α)
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπου απαιτείται
η εφαρμογή τους.
7. Την υπ’ αριθμ. 26132/22.11.2006 Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή
νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην υπο−
χρεωτική εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.1 «Αναμόρφωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
του Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών
− Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
8. Την υπ’ αριθμ. 4855/12.3.2007 απόφαση της ΕΥΔ
ΕΠΕΑΕΚ για την ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εφαρ−
μογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθ−
μια Εκπαίδευση» στο Μέτρο 2.2, της Ενέργειας 2.2.1,
της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ του ΕΠΕΑΕΚ II, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 18618/28.8.2007,
1132/23.1.2008 και 17809/25.8.2008 όμοιες αποφάσεις 1ης,
2ης και 3ης Τροποποίησης αντίστοιχα.
9. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων
της ανωτέρω Πράξης όπως εγκρίθηκε και τροποποιήθη−
κε με τις υπό στοιχείο 8 σχετικές αποφάσεις.
10. Την υπ’ αριθμ. 9010/4.12.2007 (ΦΕΚ 2369 Β) υπουργι−
κή απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 4248/19.6.2007
έγκρισης υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων − αυτεπι−
στασία, από τον Τελικό Δικαιούχο και χωρίς προσφυ−
γή σε εξωτερικό ανάδοχο, του Υποέργου 3 με τίτλο
«Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια» στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 1717/12.2.2008 (ΦΕΚ 272
Β) όμοια απόφαση.
11. Το υπ’ αριθμ. 206/2007 π.δ. (ΦΕΚ 232 Α) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την ανάγκη έγκρισης υλοποίησης του Υποέργου 3
με τίτλο «Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια», της
Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.2. του ΕΠΕΑΕΚ
II με ίδια μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς ανα−
δόχους, όπως διαμορφώνεται μετά την απόφαση 3ης
τροποποίησης της ένταξης της Πράξης.
13. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Εφαρ−
μογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση προγραμ−
μάτων σπουδών − Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης»
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
14. Ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ακριβές ποσοστό
χρηματοδότησης καθώς και το ποσό της κοινοτικής
και της κρατικής συμμετοχής θα προσδιοριστούν κατά
την ολοκλήρωση της Πράξης, λαμβανομένου υπόψη
ότι το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής του Μέτρου
στο οποίο εντάσσεται η Πράξη δεν μπορεί να υπερ−
βεί το 80% σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού
1260/1999, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9010/4.12.2007 υπουρ−
γικής απόφασης έγκρισης υλοποίησης με χρήση ιδίων
μέσων − αυτεπιστασία, από τον Τελικό Δικαιούχο και
χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, του Υποέργου
3 με τίτλο «Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξε−

νόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαί−
δευση», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή
νέων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.1 «Ανα−
μόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευ−
τικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση», του Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ως προς
τον Προϋπολογισμό του Υποέργου της Πράξης που
ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων
ευρώ (167.000,00 €).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9010/4.12.2007 (ΦΕΚ
2369 Β) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 1717/12.2.2008 (ΦΕΚ 272 Β) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 104283
(7)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Εφετείου Ναυπλίου, όπως διαμορφώθηκε με την
υπ’αριθμ. 34/2008 απόφαση της Διοικητικής Ολομέ−
λειας του Αρείου Πάγου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν.1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν.1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4
του άρθρου 3 του ν.2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν.2812/2000 (Α΄67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 ΦΕΚ Α΄/1998.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ842/Β΄/8.6.2004).
4. Το υπ’ αριθμ. 445/7.10.2008 έγγραφο του Αρείου
Πάγου, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Ναυπλίου όπως διαμορφώθηκε με την
υπ’αριθμ. 34/2008 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας
του Αρείου Πάγου , η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει να τροποποιηθεί ο Κανονισμός του Εφετείου
Ναυπλίου, όπως ισχύει μετά την κατάρτισή του με την
1/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου
και να προστεθεί μία (1) δικάσιμος του Τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων Ναυπλίου την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 109156
(8)
Τροποποίηση του από 13.12.2002 Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας,όπως διαμορ−
φώθηκε με την υπ’αριθμ. 33/2008 απόφαση της Διοι−
κητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν.2812/2000 (Α΄67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 ΦΕΚ Α΄/98.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ842/Β΄/78.6.2004).
4. Το υπ’ αριθμ. 445/7.10.2008 έγγραφο του Αρείου
Πάγου, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης του από 13.12.2002 Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας όπως διαμορφώ−
θηκε με την υπ’αριθμ. 33/2008 απόφαση της Διοικητικής
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει για την τροποποίηση του από 13.12.2002
ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφε−
τείου Λάρισας, όπως ισχύει μετά την κατάρτισή του
με την 3/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου
Λάρισας και ορίζει ότι στις τρεις (3) δικάσιμους εκάστου
μηνός του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας ο αριθμός
των εισαγομένων υποθέσεων θα ανέρχεται από μία (1)
σε δύο (2) σε κάθε δικάσιμο, χωρίς κανένα περιορισμό
ως προς τον χαρακτήρα των υποθέσεων (πλημμελήματα
ή κακουργήματα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

32347
(9)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MIRTAZAPINE / AUROBINDO.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 63534,63535,63536/3.10.2008 από−
φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο
φαρμακευτικό προϊόν MIRTAZAPINE / AUROBINDO.
Δραστική ουσία: MIRTAZAPINE.
Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ.
15 MG/TAB, 30 MG/TAB, 45 MG/TAB.
Δικαιούχους σήματος: AUROBINDO PHARMA LIMITED,
UK.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AUROBINDO PHARMA
LIMITED, UK.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MIRTAZAPINE/BLUEFISH.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 63680, 63681, 63682/6.10.2008 από−
φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο
φαρμακευτικό προϊόν MIRTAZAPINE/BLUEFISH.
Δραστική ουσία: MIRTAZAPINE
Μορφή: Δισκία διασπειρώμενα στο στόμα 15MG/TAB,
Δισκία διασπειρώμενα στο στόμα 30MG/TAB και Δισκία
διασπειρώμενα στο στόμα 45MG/TAB.
Δικαιούχος σήματος: BLUEFISH PHARMACEUTICALS
AB STOCKHOLM, SWEDEN.
Κάτοχος
άδειας
κυκλοφορίας:
BLUEFISH
PHARMACEUTICALS AB STOCKHOLM, SWEDEN.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02022660511080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

