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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/14710/0025 (1)
  Καθορισµός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−

λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗ−
ΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του νόµου 2441/96 (ΦΕΚ Α΄ 256/96) «Κύρωση της από 
8.8.96 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2) Το Π.∆. 284/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικο−
νοµικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/88).

3) Το Π.∆. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νοµικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).

4) Την αριθµ. 2/2672/3−12−09, (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−09) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νοµικών, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη».

5) Την αριθµ. 2/67009/0004/11−10−10, (ΦΕΚ Β΄ 1668/
21−10−10) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, «Μετα−
βίβαση αρµοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
“Με εντολή Υφυπουργού”» στον Γενικό Γραµµατέα ∆η−
µοσιονοµικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους Γενικών 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής/Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών.»

6) Την αριθµ. 2028691/4534/3−8−95 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών, «Καθορισµός ανωτάτου 
ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 
που γίνονται δεκτές από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. σε 
διαγωνισµούς ή Συµβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
µήθειες κ.λπ.» (ΦΕΚ 740/Β΄/28−8−95).

7) Την αριθµ. 2/5641/0025/6.2.09 (ΦΕΚ Β΄ 238/11−2−09) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, 
«Επανακαθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι−
κών επιστολών της “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆Ω−
∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε”».

8) Το αριθµ. 380/4−2−11 έγγραφο της ανωτέρω Τρά−
πεζας, µε το οποίο ζητά τον καθορισµό νέου ορίου 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών που γίνονται δεκτές 
από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. σε διαγωνισµούς ή Συµ−
βάσεις για εκτέλεση έργων, προµήθειες κ.λπ., από το 
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ισχύον όριο των 100.000.000€, που έχει καθορισθεί µε 
την αριθµ. 2/5641/0025/6.2.09 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας & Οικονοµικών.

9) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εµφανίζεται 
σήµερα.

10) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆Ω∆Ε−
ΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ποσό των εκατόν τριάντα εκα−
τοµµυρίων Ευρώ, (130.000.000 €), µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από 
τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις 
στο ∆ηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου για εκτέλεση έργων, προµήθειες, κ.λ.π., (αριθµ. 
2028691/4534/3−8−95 απόφαση του Υπουργού των Οι−
κονοµικών).

Η απόφαση µας αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός ∆ιευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
F

(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ Α.Ε.−ΑΝΤΙ−
ΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6656/ΥΠΕ/4/01014/2/3/2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (άρθρο7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ Α.Ε. − ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισµό µονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτι−
κής αλυσίδας στην οδό Αγ. Λαύρας 2 του ∆ήµου Ρίου 
του Νοµού Αχαίας, µε τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ 
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ & ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
(203.149)€

β) Η Ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ & ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(58.175) € που αποτελεί ποσοστό 28,6%του συνολικού 
κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
ΕΚΑΤΟΝ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ & ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (101.574)€ που αποτελεί ποσοστό 50%, 
του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ & ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
(43.400)€ που αποτελεί ποσοστό 21,4% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 8−2−
2008.

(στ) Πιστοποιήθηκαν 39,53 Ε.Μ.Ε. έναντι 33,45 Ε.Μ.Ε. 
που όριζε η απόφαση υπαγωγής.

(ζ) Η ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04: 20−1−2011 (πρακτικό 
554).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕ−
ΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ & ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΣΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
(55.924 €)

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(3)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 59579/ΥΠΕ/5/00843/Ε/Ν.3299/04/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «Π. ΜΠΑΚΟ−
ΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται: α) στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης 
µορφής και την αναβάθµιση της σε 4* µε εσωτερικές 
διαρρυθµίσεις της υφισταµένης ξενοδοχειακής µονά−
δας «ART HOTEL MAINALON» κατηγορίας 3*, δυναµικό−
τητας 46 δωµατίων − 94 κλινών (Ενότητα 1) και β) στην 
επέκταση της κατά 10 δωµάτια, 20 κλίνες, µε συνολική 
δυναµικότητα µετά την επέκταση στην κατηγορία των 
4*, 50 δωµάτια − 97 κλίνες (Ενότητα 2) στο ∆ήµο Βυτί−
νας του Νοµού Αρκαδίας, συνολικής επιχορηγούµενης 
δαπάνης τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενε−
νήντα χιλιάδων (4.490.000,00) ευρώ, που αναλύεται α) 
σε τρία εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες 
(3.292.000) € για τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης 
µορφής και την αναβάθµιση και β) σε ένα εκατοµµύριο 
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (1.198.000) € για την 
επέκταση. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται 
σε 59,788% (πυρόπληκτη περιοχή) επί του κόστους 
της επιχορηγούµενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και 
πενήντα λεπτών του ευρώ (2.684.466,50), που αναλύεται 
σε ποσά επιχορήγησης α) ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες 
εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (1.968.700) ευρώ για 
την Ενότητα 1 και β) επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες 
επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά του 
ευρώ (715.766,50) ευρώ για την Ενότητα 2.

Με την επένδυση θα δηµιουργηθούν 13 νέες θέσεις 
εργασίας που αντιστοιχούν σε 6 ΕΜΕ.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής 2−12−2010 
(οµόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(4)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.» 

στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 9493/ΥΠΕ/5/01882/Ε/Ν.3299/2004/2−3−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, µε το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
ξενοδοχειακής µονάδας 4*, στο ∆.∆. Πρίνου, του ∆ήµου 
Θάσου, του Νοµού Καβάλας, συνολικής ενισχυόµενης 
δαπάνης οκτώ εκατοµµυρίων οκτακοσίων επτά χιλιά−
δων ευρώ (8.807.000,00 €), µε επιχορήγηση συνολικού 
ποσού τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.839.750,00 
€), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 54,953%. Το ποσό 
αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό των 
τεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.798.750,00 €), 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55% επί του κόστους των 
οκτώ εκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (8.725.000,00 €) της αρχικής επένδυσης και στο 
ποσό των σαράντα και µίας χιλιάδων ευρώ (41.000,00 €), 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί του κόστους των 
ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (82.000,00€) που αφορά σε 
δαπάνες µελετών και συµβούλων.

Με την επένδυση θα δηµιουργηθούν σαράντα τρεις 
(43) νέες θέσεις εργασίας (21,5 ΕΜΕ).

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της επιτροπής: 2/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

Αριθµ. οικ. 9584 (5)
    Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 5219/04 απόφασης Υφυ−

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσί−
ων Έργων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ Α΄ 308) «Άδεια 

δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 7 παρ. 1Β εδ. 1γ, 8 παρ. 
3δ, 11, 16, 22 παρ. 1 και 26 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Ν. 2831/00.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τρο−
ποποιήθηκε µε τον Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τον
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και όπως αυτοί κωδικοποιήθη−
καν µε το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), του π.δ. 189/2009 «Κα−
θορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός 
των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και της απόφασης του 

Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

5. Την υπ’ αριθµ. Υ273/2010 απόφαση «Καθορισµός Αρ−
µοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη 
(ΦΕΚ Β΄1595).

6. Την αποφ. 5219/3−2−04 Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., (ΦΕΚ 
114 ∆΄).

7. Την Οδηγία ΕΕ 91/02 της Ε.Ε για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων.

8. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργεια−
κής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.

9. Την ∆6/Β/οικ.5825/30−3−2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισµού Ενεργει−
ακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (ΦΕΚ Β΄ 407). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και επειδή:

1. διαπιστώνεται ανάγκη ολοκληρωµένου ενεργειακού 
σχεδιασµού των κτιρίων για τη βελτίωση των περιβαλ−
λοντικών συνθηκών των πόλεων και της ποιότητας ζωής 
των πολιτών,

2. διαπιστώνεται ανάγκη απλούστευσης των διαδι−
κασιών αδειοδότησης των οικοδοµικών εργασιών που 
συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας κατασκευής 
των κτιρίων και της άνεσης των χρηστών τους,

3. η σύνταξη µελέτης θερµοµόνωσης στα κτίρια θε−
σµοθετήθηκε µε το Π.∆. 4−07−79 «Περί εγκρίσεως κα−
νονισµού δια την θερµοµόνωσιν των κτιρίων» (ΦΕΚ ∆΄ 
362) και εφαρµόστηκε από 4.7.79,

4. ο Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85) όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν. 2831/00 και ισχύει σήµερα, εξαιρεί την προσµέτρη−
ση της εξωτερικής θερµοµόνωσης που προστίθεται σε 
κτίρια που προϋφίστανται της 4.7.79 στην πραγµατοποι−
ούµενη κάλυψη και δόµηση των οικοπέδων – γηπέδων 
(άρθρο 7 παρ. 1Β εδ. ιγ και άρθρο 8 παρ. 3δ),

5. διαπιστώνεται η ανάγκη εικαστικών παρεµβάσεων 
σε τυφλές όψεις και µεσοτοιχίες κτιρίων για αισθητική 
αναβάθµιση του αστικού τοπίου, αποφασίζουµε;

Άρθρο 1

1. Συµπληρώνεται το Αρθ. 1 παρ. 3 της υπ’ αριθµ. 
5219/3−2−04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε νέα εδάφια ιζ, ιη 
και ιθ ως εξής: 

«ιζ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης και σχε−
τικές µε αυτή οικοδοµικές εργασίες στα κτίρια που 
προϋφίστανται της 4.7.79, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιούνται δοµικά στοιχεία των όψεων των κτιρίων 
και τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1 εδάφιο α) του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ. Η αναγκαιότητα 
των εργασιών πρέπει να προκύπτει από Πιστοποιητι−
κό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου που εκδίδεται από 
Ενεργειακό Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ΚΕΝΑΚ και συνοδεύεται από αναλυτική 
καταγραφή των συντελεστών θερµοπερατότητας ανά 
δοµικό στοιχείο που θα επιτευχθούν µετά την υλοποί−
ηση της παρέµβασης.

Η εξωτερική θερµοµόνωση δεν επιτρέπεται να υπερ−
βαίνει στις όψεις των κτιρίων τα 15 εκ. και στα δώµατα 
αυτών τα 25 εκ. (µέσο πάχος). ∆ύναται να τοποθετείται 
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και πέραν της οικοδοµικής γραµµής, εντός των υπο−
χρεωτικών ακαλύπτων χώρων του ακινήτου και πάνω 
από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου, µε την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων ακινήτων στα οποία δια−
πιστώνεται σύµπτωση της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής 
γραµµής, όπου η εξωτερική θερµοµόνωση των τοίχων 
επιτρέπεται άνωθεν του ύψους των 3 µ. από τη στάθµη 
του πεζοδροµίου.» 

«ιη. Η εκτέλεση εικαστικών παρεµβάσεων σε τυφλές 
όψεις και µεσοτοιχίες κτιρίων.»

«ιθ. Η εγκατάσταση ικριωµάτων, όπου αυτή απαιτείται 
για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις ιζ και ιη ανωτέρω, εφ’ όσον υποβληθούν πέ−
ραν των απαιτουµένων δικαιολογητικών της παραγρά−
φου 2, σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ 
και ΦΑΥ), καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης 
της µελέτης και της επίβλεψης εγκατάστασης των ικρι−
ωµάτων και του έργου µέχρι την αποπεράτωσή του από 
µηχανικό που πληροί τις κατά νόµο προϋποθέσεις.» 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 
5219/3−2−04 απόφασης, προστίθενται νέα παράγραφος 
4 ως εξής:

«4. Για την εκτέλεση εικαστικών παρεµβάσεων της πε−
ρίπτωσης ιη της παρ. 3 που εντάσσονται σε χρηµατοδο−
τικό πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ και εγκρίνονται µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής µετά από γνώµη του ΚΣΧΟΠ, η έγκριση των 
εργασιών χορηγείται από τη ∆/νση Οικοδοµικών και Κτι−
ριοδοµικών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση 
αυτή δεν απαιτείται η έγκριση της αρµόδιας ΕΠΑΕ. Προ−
ϋπόθεση για την εκτέλεση των εικαστικών παρεµβάσεων 
είναι η συναίνεση των ιδιοκτητών του κτιρίου».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσί−
ευσής της.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F

Αριθ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ.1.19/158/3801 (6)
 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ B΄ 655/17.5.2005). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βι−
οµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/ 
16.6.1989) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ 
Α΄ 54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/2.8.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.3.2006), σε συνδυασµό µε το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, 
Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1996), όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε 
συνδυασµό µε το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» µετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 
221/5.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010)

3. Το π.δ. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) και το π.δ. 89/2010 «∆ιορισµός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 154/7.9.2010)

4. Την υπ’αρ. οικ. 46098/25−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη» ΦΕΚ 
Β΄ 1696/27−10−2010).

5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22−12−
1999), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 19 και 20. 

6. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
υπ’ αρ. ∆5−ΗΛ/Β/οικ./8371/09.05.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655/17.5.2005) 
«Έγκριση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Κ∆Σ&ΣΗΕ) (ΦΕΚ 
Β΄ 655/17.5.2005), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 623/25.5.2001), όπως ισχύουν.

8. Την υπ’ αρ. 4/2011 Γνώµη της ΡΑΕ που διαβιβάστηκε 
µε το υπ’ αρ. Ο−46355/17.02.2011 Έγγραφο της Αρχής (Α.Π. 
ΥΠΕΚΑ: 3742/18−02−2011 και Α.Π:3801/18−2−2011).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλε−
κτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−5−2005), ως ακολούθως:

1. Την αντικατάσταση των διατάξεων του Άρθρου 335 
παράγραφος (9), ως εξής:

«Έως την 31η Μαρτίου 2011, οι χρεώσεις που προβλέ−
πονται κατά το Άρθρο 73 παράγραφος (1) του παρό−
ντος Κώδικα είναι ενδεικτικές, χωρίς να αναιρείται η 
υποχρέωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να τις 
υπολογίζει και να τις κοινοποιεί στους Συµµετέχοντες. 
Ειδικά για τις χρεώσεις που αφορούν Μη Συµµόρφωση 
µε Εντολές Κατανοµής κατά το άρθρο 92, οι χρεώσεις 
είναι ενδεικτικές έως την 30η Απριλίου 2011. Έως την 
25η Φεβρουαρίου 2011, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
θα συντάξει απολογιστική έκθεση προς τη ΡΑΕ, την 
οποία παράλληλα θα δηµοσιοποιήσει στον ιστότοπό 
του, σχετικά µε τις Χρεώσεις Μη Συµµόρφωσης που 
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επιβλήθηκαν στους Συµµετέχοντες κατά το προηγού−
µενο χρονικό διάστηµα και θα εισηγηθεί επί της ανά−
γκης αναπροσαρµογής του ύψους των αριθµητικών 
τιµών των παραµέτρων τους. Σε συνέχεια της µελέτης 
αυτής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώ−
δικα περί µη τροποποίησης των αριθµητικών τιµών 
των παραµέτρων των σχετικών χρεώσεων κατά τη 
διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους, η ΡΑΕ δύναται 
εντός ενός µήνα από την παραλαβή της µελέτης του 
∆ΕΣΜΗΕ να προχωρήσει στην τροποποίηση των ως 
άνω αριθµητικών τιµών».

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο−
σίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F

   Αριθ. Φ.40035/οικ.2370/190 (7)
Τρόπος διάθεσης της εισφοράς του άρθρου 69 παρ. 5 

του ν. 3863/2010 (Α΄115). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 69 του

ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
2. Τις διατάξεις της αριθ. Υ275/30−9−2010 (Β, 1595) από−

φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γ. Κουτρουµάνη»

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του ΟΑΕΕ, αποφα−
σίζουµε:

Η προβλεπόµενη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) εισφορά, η οποία παρακρατείται 
από τις καταβαλλόµενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις, απο−
δίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του Ειδικού Λογ/σµού 
Επαγγελµατικής Εστίας (ΕΛΕΕ) και κατά ποσοστό 25% 
υπέρ της Οµοσπονδίας και των Σωµατείων Συνταξιού−
χων του ΟΑΕΕ.

Το ποσό που προκύπτει από το 25% αποδίδεται ως 
κατωτέρω: α) σε ποσοστό 85% υπέρ της Πανελλήνι−
ας Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ−ΟΑΕΕ) και
β) σε ποσοστό 15% υπέρ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Συνταξιούχων Τ.Α. Εµπόρων (ΠΟΣΕ−ΤΑΕ).

Το ποσό που προκύπτει από το 85% υπέρ ΠΟΣ−ΟΑΕΕ, 
κατανέµεται κατά ποσοστό 20% για την κάλυψη ανα−
γκών της Οµοσπονδίας και το ποσό που αντιστοιχεί στο 
80% αυτού αποδίδεται από την Οµοσπονδία στα Πρω−
τοβάθµια Ενεργά Σωµατεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ 
και ΤΣΑ) ανάλογα µε τον αριθµό των συνταξιούχων της 
περιοχής δραστηριοποίησης του κάθε σωµατείου.

Το ποσό που προκύπτει από το 15% υπέρ ΠΟΣΕ−ΤΑΕ, 
κατανέµεται κατά ποσοστό 20% για την κάλυψη ανα−
γκών της Οµοσπονδίας και το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 80% αυτού αποδίδεται από την Οµοσπονδία στα 
Πρωτοβάθµια Ενεργά Σωµατεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 

(ΤΑΕ) ανάλογα µε τον αριθµό των συνταξιούχων της 
περιοχής δραστηριοποίησης του κάθε σωµατείου.

Η απόδοση του εισπραχθέντος ποσού του έτους 2010 
γίνεται εντός του πρώτου τριµήνου του 2011. Για ει−
σπραττόµενα από 1/1/2011 και εφεξής, η απόδοση γίνεται 
για κάθε εξάµηνο, εντός του διµήνου που ακολουθεί 
µετά τη συµπλήρωση του εξαµήνου, από την αρµόδια 
υπηρεσία του ΟΑΕΕ. Τυχόν εισφορές που εισπράττο−
νται εκπρόθεσµα αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ µαζί µε 
τα ποσά του επόµενου εξαµήνου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F

   Αριθ. Φ80000/οικ.2506/150 (8)
Σύνθεση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελµάτων .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 

143 Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 

115 Α)
3. Το Π.∆/µα 213/92 (Α 102) «Οργανισµός της Γεν. Γραµ. 

Κοιν. Ασφαλίσεων»,
4. Το Π.∆/µα 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών Αναπλη−

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 154),
5. Την αριθµ. Υ275/30.9.2010 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουµάνη» (ΦΕΚ Β 1595).

6. Τις διατάξεις άρθρου 7 του νόµου 3833/2010(ΦΕΚ 40Α),
7. Το άρθρο 90 του Π.∆/τος 63/2005 (Α 98) και το 

γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:

Η διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελµάτων, που λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αρµοδιότητα τη γνωµοδότη−
ση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων 
εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 
ενδεκαµελής και αποτελείται από:

1) Τον πρόεδρο που είναι εγνωσµένου κύρους επι−
στήµονας, µε γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού 
χώρου.

2) Τον εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., ως µέλος µε τον ανα−
πληρωτή του,

3) Τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ως µέλος µε τον ανα−
πληρωτή του,

4) Τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ, ως µέλος µε τον ανα−
πληρωτή του,

5) Τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά−
δος ως µέλος, µε αναπληρωτή του,

6) Τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό−
γου ως µέλος, µε αναπληρωτή του,
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7) Τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,

8) Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή 
του,

9) Τον εκπρόσωπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ως µέλος, µε ανα−
πληρωτή του,

10) Τον εκπρόσωπο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργα−
σίας (Σ.ΕΠ.Ε), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.

11) Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ως µέλος, µε 
τον αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F

   Αριθµ. ΥΠΠΟΤ/∆ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/20534 (9)
Τροποποίηση απόφασης κατανοµής οργανικών θέσεων 

µονίµου και αορίστου χρόνου προσωπικού υφιστά−
µενων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πο−
λιτισµού και Τουρισµού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 (παρ. 4) του Ν. 2085/1992 «Ρύθµιση 

θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού ∆η−
µόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 80 του Π.∆/τος 191/2003 «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού» (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.6.03).

γ) του Π.∆/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.09)

δ) του Π.∆/τος 187/09 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυ−
πουργών»

2. Την αριθ. ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/70459/9−12−2003 (ΦΕΚ 
1903/Β/22.12.03) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού περί 
κατανοµής οργανικών θέσεων µονίµου και αορίστου 
προσωπικού υφιστάµενων κλάδων και ειδικοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού (άρθρο 90 του Π.∆/τος 63/05 «Κωδι−
κοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»).

4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουµε:

Α. Τροποποιούµε την αριθµ.ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/70459/9.12.03 
(ΦΕΚ 1903/Β/22.12.03) υπουργική απόφαση κατανοµής 
οργανικών θέσεων µονίµου και αορίστου χρόνου προ−
σωπικού υφιστάµενων κλάδων και ειδικοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισµού και ορίζουµε ότι, µία (1) από 
τις θέσεις του κλάδου TE ∆ιοικητικού Λογιστικού ειδικό−
τητας Λογιστικού, που έχουν κατανεµηθεί στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισµού του ΥΠΠΟΤ, µεταφέρεται στην 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βο−
ρείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) του Υπουργείου Πολιτι−
σµού και Τουρισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F

    Αριθ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/13050/582 (10)
 Ενοποίηση Επιστηµονικών Επιτροπών Υπουργείου Πο−

λιτισµού και Τουρισµού και σύσταση νέας µε αντι−
κείµενο τα µνηµεία της Νότιας Κλιτύος της Ακρό−
πολης των Αθηνών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002) 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»,

2. της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν. 2190/1994 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω−
πικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3−03−
1994),

3. του Ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/4−3−1992) «Ταµείο ∆ια−
χείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

4. του Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανά−
πτυξης»,

5. του Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009) «∆ιορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

6. του Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού»,

7. Την Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1373/3−2−2003 (ΦΕΚ 133/Β/7−2−
2003) «Έγκριση κανονισµού λειτουργίας του Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τις Υ.Α. ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α3/Φ70/24445/29−04−2002 (ΦΕΚ 
571/Β/8−05−2002), Τροποποίηση αποφάσεων σύστασης 
Επιτροπών στο Υπουργείο Πολιτισµού και ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/
Α3/8014/13−2−2002 (ΦΕΚ 192/Β/20−2−2002), Σύσταση Επι−
τροπών στο Υπουργείο Πολιτισµού,

9. Την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο−
λογικού Συµβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρ. 
28/22−6−2010 Συνεδρία του,

10. Την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−
ολογικού Συµβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρ. 
43/2−11−2010 Συνεδρία του, αποφασίζουµε:

Η Επιστηµονική Επιτροπή του έργου: «Στερέωση, Ανα−
στήλωση και Ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού 
και της Στοάς του Ευµένους», που συγκροτήθηκε µε 
την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α3/Φ70/8014/13−2−2002 Υ.Α., 
όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 24445/29−4−2002 
(ΦΕΚ 571/τ.Β/8−5−2002), όµοια πράξη, και η Επιστηµονική 
Επιτροπή του έργου: «Έρευνα, Στερέωση, Αναστήλωση 
και Ανάδειξη του Θεάτρου και του Ιερού του ∆ιονύσου 
και του Ασκληπιείου της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως 
Αθηνών», που συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/
∆ΙΟΙΚ/Α3/8014/13−2−2002 (ΦΕΚ 192/τ.Β/20−2−2002), ενοποι−
ούνται σε µία, η οποία θα έχει ως αντικείµενο όλα τα 
ανωτέρω µνηµεία της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης 
των Αθηνών, συµπεριλαµβανοµένου και του µνηµείου 
του Θρασύλλου.
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Η σύνθεση της ως άνω ενιαίας Επιστηµονικής Επιτρο−
πής αναµορφώνεται ως εξής:

− 3 Αρχαιολόγοι
− 2 Αρχιτέκτονες
− 1 Πολιτικός Μηχανικός
− 1 Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 

F

   Αριθ. 174 (11)
Αναπλήρωση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 161 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης «Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010).

3. Την αριθµ. 27/2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρω−
τοδικείου Μυτιλήνης, µε την οποία ανακηρύχθηκαν ο 

Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Λέσβου, Σάµου 
και Χίου και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι.

4. Την αριθµ. 171/11−2−2011 απόφαση µας µε την οποία 
ορίσθηκαν οι τρεις (3) Αντιπεριφερειάρχες. (ΦΕΚ 55/8−
3−2011)/τ.Υ.Ο.∆.∆.).

5. Την αριθµ. 71352/14−12−2010 εγκύκλιο 42 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. ∆ιακυβέρ−
νησης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου, αποφασίζουµε:

Τον Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα 
καθήκοντα του αναπληρώνουν οι Αντιπεριφερειάρχες 
µε την ακόλουθη σειρά:

1. Βερβέρης Ηρακλής του Αντωνίου
2. Μάρκου Νικόλαος του Εµµανουήλ
3. Λύκου Αποστολία του Παντελή
4. Φλώρος Γεώργιος του Ευστρατίου
5. Γανιάρης Κωνσταντίνος του Παύλου
6. Παπαθεοφάνους Θεµιστοκλής του ∆ηµητρίου
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 11 Φεβρουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.
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Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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


