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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3160
28 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εγ−
γύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφα−
λαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει−
ρήσεων ....................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31940/ΔΙΟΕ 622/
5−08−2011 (ΦΕΚ Β’/1777) «Έγκριση Κανονισμού Προ−
μήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ» .....................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31939/ΔΙΟΕ 529/
5−08−2011 (ΦΕΚ Β/1777) “Έγκριση Κανονισμού Επιλογής
Συνεργατών – Συνεπενδυτών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ. ........
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξε−
ταστών της Υπηρεσίας Σημάτων που θα ελέγ−
χουν τις δηλώσεις σημάτων κατ’ εφαρμογή του
Ν.4072/2012. .........................................................................................
Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος
2012, στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργα−
νισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ...................................
Στέγαση ΚΕΠΕΚ Αθηνών & Κρήτης, Διεύθυνσης Κοι−
νωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Τμήματος Κοινωνι−
κής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών και
Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Το−
μέα Αθηνών στο κτίριο επί της οδού Πατησίων
αριθμ. 37, Αθήνα και σε ορόφους του κτιρίου επί
της οδού Σολωμού αριθμ. 60, Αθήνα. ...........................
Καθορισμός και τροποποίηση χώρων εκγύμνασης
κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητας
του Δασαρχείου Τρικάλων ....................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 12991/2342
(1)
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Εγγύηση
και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνη−
σης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύστα−
ση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/90),
189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995
(ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β."
και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996)
Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών.
6. Το Ν. 3912/2011 "Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει−
ρηματικότητας και Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 17/Α΄/17.2.2011) και
ειδικότερα του άρθρου πρώτου με τον οποίο συστήθηκε
η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/15.12.2006 της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis).
8. Την υπ' αριθμ. 28519/3298/23.12.2008 κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2679/Β/31.12.2008) με
την οποία εγκρίθηκε ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Εγ−
γύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κί−
νησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" του Αξο−
να προτεραιότητας 3 "Βελτίωση του Επιχειρηματικού
περιβάλλοντος" του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ II),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8596/981/3.6.2009
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1139/Β/11.6.2009)
και με την υπ' αριθμ 13971/1382/9.12.10 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1994/Β/24.12.10).
9. Το Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες
ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012 και
ειδικότερα, την παράγραφο 3 του άρθρου 240.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Το Ν.2362/1995 «»Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄27−11−1995) και ειδικότερα, το άρθρο 83 αυτού, όπως
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 35130/739/09−08−2010 (ΦΕΚ
1291/Β΄/11−08−2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του
όρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
11. Το γεγονός ότι οι παρεχόμενες εγγυήσεις του
Προγράμματος "Β' Φάση − Εγγύηση Δανείων Κεφαλαί−
ου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων",
παρέχονται δυνάμει των ομολόγων πενταετούς διάρ−
κειας που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 22
του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/7/21.7.2009) και για τα οποία
προβλέπεται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την παροχή εγγυήσεων που χορηγούνται το αργότερο
μέχρι τρία έτη πριν τη λήξη τους (10.8.2014).
12. Την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δρα−
στηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποί−
ες υφίστανται τις συνέπειες της υφιστάμενης σήμερα
διεθνούς οικονομικής κρίσης.
13. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
αριθ. 51/2−10−2012, με το οποίο προτείνεται η τροπο−
ποίηση του Προγράμματος "Εγγύηση και Επιδότηση
Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων" του Άξονα προτεραιότητας 3
«Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ).
14. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμμα−
τος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν της προβλεπόμενης
στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ
122/Α/21.7.2009), αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ'αριθ. 28519/3298/23−12−2008
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ
2679/Β/31.12.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'
αριθμ. 8596/981/3.6.2009 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
1139/Β/11.6.2009) και με την υπ' αριθμ 13971/1382/9.12.10
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1994/ Β/24.12.10), ως προς τα ακόλουθα σημεία:
Προστίθεται νέα Ενότητα 12Α "Αναδιάρθρωση Οφει−
λών" στον Οδηγό του Προγράμματος ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, οι Τράπεζες δύνανται να προ−
βούν κατόπιν σχετικής αίτησης των επιχειρήσεων και
σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ'αριθ. 13/30−7−2009 της Δι−
οίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας σε αναδιάρθρωση
των υφιστάμενων οφειλών των επιχειρήσεων έως την
30/5/2014 (συμπεριλαμβανομένων των 180 ημερών λη−
ξιπροθεσμίας) για όλες τις περιπτώσεις ενεργών και
καταγγελμένων Δανείων. Για το χρονικό διάστημα της
εν λόγω αναδιαρθρώσεως οι τόκοι καταβάλλονται από
τους δανειολήπτες.»
2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
της υπ’ αριθμ. 28519/3298/23.12.2008 κοινής υπουργικής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2679/Β/31.12.2008),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8596/981/3.6.2009
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας

και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1139/Β/11.8.2009)
και με την υπ' αριθμ. 13971/1382/9.12.10 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1994/ Β/24.12.10).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Oικ.: 12995/2344
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31940/ΔΙΟΕ 622/5−08−
2011 (ΦΕΚ Β’/1777) «΄Εγκριση Κανονισμού Προμήθειας
Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύστα−
ση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95
(ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ
261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της
υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής
Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή
προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 /Α/5−7−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών.
6. Το Ν. 3912/2011 "Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει−
ρηματικότητας και Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 17/Α’/17.2.2011) και
ειδικότερα, του άρθρου έκτου του Ν.3912/2011 με τον
οποίο συστήθηκε η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
7. Το Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες
ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012 και
ειδικότερα, την παράγραφο 3 του άρθρου 240.
8. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α’/27−11−1995) και ειδικότερα, το άρθρο 83 αυτού,
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 35130/739/09−08−2010
(ΦΕΚ 1291/Β’/11−08−2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών
του όρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δη−
μοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και ειδι−
κότερα, το άρθρο 37 αυτού.
10. Την Υ.Α. 31941/ΔΙΟΕ 531/19−07−2011 (ΦΕΚ 1776/Β΄/05−
08−2011) «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΕΤΕΑΝ Α.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17745/3988/02−12−2011
(ΦΕΚ 2965/Β’/23−12−2011) «Συμπλήρωση του Κανονισμού
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε με την ΥΑ
31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11)».
11. Την Υ.Α. 31940/ΔΙΟΕ 622/19−07−2011 (ΦΕΚ 1777/Β’/
05−08−2011) «Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών
και Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ».
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 153900/16−10−2012 έγγραφο της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η τροποποί−
ηση του Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
Υπηρεσιών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
13. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
αριθ. 48/29−08−2012, με το οποίο προτείνεται η τροπο−
ποίηση της τρίτης υποπαραγράφου της παραγράφου
3α του άρθρου 2 του Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών
και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
14. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
αριθ. 51/02−10−2012, με το οποίο προτείνεται η τροπο−
ποίηση της πέμπτης και της έκτης υποπαραγράφου της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού Προμή−
θειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
15. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας της Εταιρείας.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
1. Η πέμπτη και έκτη υποπαράγραφοι της παραγράφου
2 του άρθρου 2 «Είδος και Κλιμάκια, Προϋπολογισμοί
Προμηθειών – Διαδικασία Επιλογής Προμηθευτών» της
Υ.Α. 31940/ΔΙΟΕ 622/19−07−2011 (ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011)
«Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ», αντικαθίστανται αντίστοι−
χα ως εξής:
Για ποσό που ανέρχεται, κάθε φορά, έως 3.000 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις προμήθειες
αποφασίζει και εγκρίνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., με κατ’
έτος ανώτατο ποσό 40.000 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσό ανέρχεται, κάθε φορά,
πάνω από 3.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για
τις προμήθειες αποφασίζει και εγκρίνει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
2. Η τρίτη υποπαράγραφος της παραγράφου 3α του
άρθρου 2 «Είδος και Κλιμάκια, Προϋπολογισμοί Προ−
μηθειών – Διαδικασία Επιλογής Προμηθευτών» της
Υ.Α. 31940/ΔΙΟΕ 622/19−07−2011 (ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011)
«Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ», αντικαθίσταται ως εξής:
Οι υπηρεσίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., ζητούν για την αγορά
ειδών, προμηθειών (πλην αναλωσίμων όπως π.χ. γραφι−
κή ύλη, χαρτιά υγείας, άλλα είδη τρεχουσών αναγκών,
αναψυκτικά, ροφήματα, μικροεπισκευές εντός γραφείων
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κλπ) και την αγορά υπηρεσιών, τρεις τουλάχιστον (εφό−
σον τούτο είναι εφικτό) προσφορές κατόπιν πρόσκλη−
σης, οι οποίες αξιολογούνται από την καθ’ ύλη αρμόδια
Λειτουργική Μονάδα, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο
Εγκριτικό Κλιμάκιο.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Επιλογής Προ−
μήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΤΕΑΝ
ΑΕ., όπως αυτός εγκρίθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθ. πρωτ.
31940/ΔΙΟΕ 622/19−07−2011 (ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011) του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα,13 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Οικ.: 12992/2343
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31939/ΔΙΟΕ 529/5−8−
2011 (ΦΕΚ Β΄/1777) «΄Έγκριση Κανονισμού Επιλογής
Συνεργατών – Συνεπενδυτών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύ−
σταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανι−
σμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το
τελευταίο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ
135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του
Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ
της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/
12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιό−
τητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της
Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 /Α/ 5−7−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών.
6. Το Ν. 3912/2011 "Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει−
ρηματικότητας και Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 17/Α’/17.2.2011) και
ειδικότερα, της παραγράφου 4 του άρθρου τέταρτου
του Ν.3912/2011 με τον οποίο συστήθηκε η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
7. Το Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες
ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012 και
ειδικότερα, την παράγραφο 3 του άρθρου 240.
8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και ειδι−
κότερα, το άρθρο 37 αυτού.
9. Την Υ.Α. 31941/ΔΙΟΕ 531/19−07−2011 (ΦΕΚ 1776/Β΄/05−
08−2011) «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΕΤΕΑΝ Α.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17745/3988/02−12−2011
(ΦΕΚ 2965/Β’/23−12−2011) «Συμπλήρωση του Κανονισμού
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε με την ΥΑ
31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11)».
10. Την Υ.Α. 31939/ΔΙΟΕ 529/19−07−2011 (ΦΕΚ 1777/Β’/
05−08−2011) «Έγκριση Κανονισμού Επιλογής Συνεργατών
– Συνεπενδυτών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ».
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 153082/25−09−2012 έγγραφο της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η τροποποίηση
του Κανονισμού Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών
του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
12. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
αριθ. 49/05−09−2012, με το οποίο προτείνεται η τρο−
ποποίηση του άρθρου 9 «Πρακτικά» του Κανονισμού
Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
13. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας της Εταιρείας.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
1. Το άρθρο 9 «Πρακτικά» της Υ.Α. υπ’ αριθ. πρωτ. 31939/
ΔΙΟΕ 529/19−07−2011 ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011 «Κανονισμός
Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε.», αντικαθίσταται ως εξής:
Για κάθε διαγωνισμό η αναθέτουσα εταιρεία, μέσω
του Διοικητικού της Συμβουλίου, συντάσσει πρακτικό, το
οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη
διεύθυνση της αναθέτουσας εταιρείας, το αντικείμενο
και την αξία της σύμβασης, β) το όνομα των αποκλει−
σθέντων υποψηφίων και τους λόγους της απόρριψής
τους, γ) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγη−
ση της επιλογής της προσφοράς του, δ) το τμήμα της
σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους, εφόσον είναι γνωστό,
ε) τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα εταιρεία
ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση, εφό−
σον συντρέχει περίπτωση και στ) την απόφασή της επί
υποβαλλομένων προς έγκριση πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Α.Π.) και
της Επιτροπής Ενστάσεων (Ε.ΕΝ.).
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Επιλογής Συνερ−
γατών – Συνεπενδυτών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., όπως αυτός
εγκρίθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθ. πρωτ. 31939/ΔΙΟΕ 529/
19−07−2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1777/Β’/05−08−2011).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. Κ4−13977
(4)
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξετα−
στών της Υπηρεσίας Σημάτων που θα ελέγχουν τις
δηλώσεις σημάτων κατ' εφαρμογή του Ν.4072/2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05] «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α΄/88) «Περί
Οργανισμού του Υπ. Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α'/96) «Σύ−
σταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21−06−2012)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21−06−2012]
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμό 30376/Δ106 721 (ΦΕΚ 2094/Β'/06−07−2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/2012) «Βελ−
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική
μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμά−
των ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,
και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 181 περ. β) και
στ), η οποία προβλέπει την έκδοση Υπουργικής Από−
φασης προκειμένου να καθορισθούν αντίστοιχα τα κρι−
τήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της
Υπηρεσίας Σημάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή.
8. Το γεγονός ότι μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4072/
2012 ορίζονται εξεταστές ως αρμόδιοι για τη διαδικασία
της εξέτασης των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη
απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της
δήλωσης σήματος, τα κριτήρια επιλογής και τα προσό−
ντα των οποίων θα πρέπει να ορισθούν.
9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
δεν δημιουργούνται δαπάνες για τον προϋπολογισμό
σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησί−
ας ορίζονται εξεταστές με πράξη του Προϊσταμένου αυ−
τής και σε συνάρτηση με τον πιθανολογούμενο αριθμό
των δηλώσεων σημάτων που πρόκειται να κατατεθούν.
Οι εξεταστές είναι υπάλληλοι της ως άνω Διεύθυνσης,
με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., έχουν προηγούμενη απασχόλη−
ση στον κλάδο των σημάτων ή έχουν παρακολουθήσει
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Η επιλογή των εξεταστών γίνεται με τα ακόλουθα
κριτήρια:
α] τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους
στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
β) τη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας,
γ] τη γνώση χειρισμού Η/Υ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. Φ80000/15518/1678
(5)
Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος
2012, στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανι−
σμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του α.ν. 124/67 (Α΄, 151), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1066/80
(Α΄, 183), του άρθρου 12 του ν. 1276/82/(Α΄, 100) και του
άρθρου 59 του ν.3518/2006 (Α΄, 272).
2. Του π.δ/τος 88/2012 (Α΄143) Τροποποίηση του π.δ.
85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του π.δ/τος
86/2012 (Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 145).
3. Της αριθμ. Υ48/09.07.2012 (Β΄2105) Απόφασης του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
4. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0635
του προϋπολογισμού των Ασφαλιστικών Οργανισμών
ύψους 243.000,00 € περίπου, που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τη θερινή περίοδο
2012, εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας ύψους 200,00
€ στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γήρα−
τος και αναπηρίας, που πάσχουν:
α. από φυματίωση
β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε με−
ταμόσχευση νεφρού.
δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80%
στην πνευμονική νόσο και
ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων,
καρδιάς και ήπατος.
Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμό−
νων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος
αεροθεραπείας εφ’ όρου ζωής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι−
δόματος, είναι:
α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις
προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περίπτωση
δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33%
β. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανι−
σμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτού−
νται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά
το χρονικό διάστημα από 1/6/2012 μέχρι 31/8/2012, έστω
και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού και

γ. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργα−
νισμών που δεν καταβάλλουν επιδόματα ασθενείας,
να προσκομίζουν γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου ή
κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την
οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της
θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά
το ως άνω χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση, δικαιούνται
του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις
που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυμα−
τιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου.
3. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας:
• Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε
άλλη πηγή.
• Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοση−
λείας τους καταβάλλονται από τον ασφαλιστικό οργα−
νισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ή παρέχονται σε αυτούς έξοδα
ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το
χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλονται οι ανω−
τέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του
χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις
της παρ. 2β της απόφασης αυτής.
4. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως
από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργα−
νισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, δικαιούνται του επιδόματος
αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
5. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, θα αρ−
χίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες.
6. Το επίδομα αεροθεραπείας, δικαιούνται και οι συ−
νταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους ανα−
τρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31/08/2012,
η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
συνταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 25065/6829
(6)
Στέγαση ΚΕΠΕΚ Αθηνών & Κρήτης, Διεύθυνσης Κοινω−
νικής Επιθεώρησης Αθηνών, Τμήματος Κοινωνικής
Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών και Τμήμα−
τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών
στο κτίριο επί της οδού Πατησίων αριθμ. 37, Αθήνα
και σε ορόφους του κτιρίου επί της οδού Σολωμού
αριθμ. 60, Αθήνα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) « Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του Π.Δ. 98/2012 (Α' 160) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν μέχρι
σήμερα και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3996/
2011 (Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις».
5. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012
(Α' 28).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 7/28−2−2012
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα: Ρύθμιση
θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 4046/2012. (Α΄ 38).
7. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για
την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.
8. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τη στέγαση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας, ήτοι: α) του ΚΕΠΕΚ Αθηνών
& Κρήτης, β) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης
Αθηνών, γ) του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανα−
τολικού Τομέα Αθηνών και δ) του Τμήματος Κοινωνικής
Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο κτίριο επί της
οδού Πατησίων αριθμ. 37, Αθήνα και σε ορόφους του
κτιρίου επί της οδού Σολωμού αριθμ. 60, Αθήνα, του
πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 7689/229413
(7)
Καθορισμός και τροποποίηση χώρων εκγύμνασης κυ−
νηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητας του
Δασαρχείου Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 255 παρ. 10 του Ν. Δ. 86/69 «περί Δασικού
Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
57 παρ. 4α του Ν. 2637/1998.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
4. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−4−2011)
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέ−
ως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω
Γενικής Διευθύνσεως.
5. Την με αριθ. 105190/5421/6−11−2001 διαταγή του
Υπουργείου Γεωργίας περί «Εκγύμνασης Κυνηγετικών
Σκύλων.
6. Τις αριθμ. α) 2664/2−6−2004 (ΦΕΚ. 941/Β΄/23−6−2004)
και β) 3293/101234/01−07−2010 (ΦΕΚ 1266/Β΄/06−08−2010)
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας με τις οποίες καθορίστηκαν ζώνες εκγύμνασης
κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητας του
Δασαρχείου Τρικάλων.
7. Την υπ' αριθμ. Δ.Υ/31 −10−2012 αναφορά του Δασο−
λόγου της Υπηρεσίας μας Δημητρίου Καλόγηρου με
την οποία προτείνεται ο καθορισμός ενός νέου χώρου
εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (ΖΕΣ Δ) και η τροπο−
ποίηση και καθορισμός νέων ορίων της (Ζ.Ε.Σ. 8) η οποία
είχε καθορισθεί με την αριθμ. 2664/2−6−2004 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Την πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης με
το αριθ. 80/18−05−2012 έγγραφό της.
9. Τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην
περιφέρεια αρμοδιότητάς μας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε και τροποποιούμε στην περιοχή αρμοδι−
ότητας του Δασαρχείου Τρικάλων εκτάσεις στις οποίες
επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η εκγύμναση
κυνηγετικών σκύλων με την συνοδεία κυνηγών ή κυνα−
γωγών, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο.
1. Καθορίζουμε έκταση περιοχής Αγίου Βησσαρίωνα
και Φιλύρας του Δήμου Πύλης (Ζ.Ε.Σ. Δ) στις θέσεις
«Σταυρός», «Γιορτάδα», «Ρέβια» «Γελαδόσταλα», που ορι−
οθετείται ως εξής: Δυτικά από το Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Βησσαρίωνα και ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο Αγ. Βησσαρίωνα − Φιλύρας συναντά τον περι−
φερειακό δρόμο στα νότια της Τ. Κ. Φιλύρας. Βόρεια
ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο της Τ.Κ. Φιλύρας
έως τη γέφυρα στη θέση «Πλάτες». Ανατολικά από τη
γέφυρα στη θέση «Πλάτες» ακολουθεί τον αγροτικό
δρόμο στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με την δασική
έκταση και περνώντας από τα μαντριά Κουκουτσέλου
και Τζιωρτζιώτη φθάνει στη θέση «Ρεύκια». Νότια από τη
θέση «Ρεύκια» ακολουθεί στα δεξιά αγροτικό δρόμο και
περνώντας από την διάσελα φθάνει στο γεφυράκι στη
θέση «Καπνό Αράπη», από εκεί ακολουθώντας στα δεξιά
αγροτικό δρόμο στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με
την δασική έκταση περνά από τα μαντριά Τσαρουχά,
Κουτσιβέτα και Μπαλατσούκα και φθάνει στο δημοτικό
σχολείο Αγ. Βησσαρίωνα απ' όπου και άρχισε.
2. Τροποποιούμε και καθορίζουμε νέα όρια (Ζ.Ε.Σ. 8)
στον χώρο εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων, ο οποίος
καθορίσθηκε με την αριθμ. 2664/2−6−2004 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έκταση πε−
ριοχής Μεσοχώρας και Μοσχοφύτου Δήμου Πύλης στις
θέσεις «Εξοχή, Βαρκό, Αλαταριές, Σπίτια, Πλατανάκια,
Κερασιές, Κοκκινοπήλια» που οριοθετείται ως εξής: Δυ−
τικά αρχίζει από την στέψη του φράγματος Μεσοχώρας
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και ανεβαίνοντας την Μαλόραχη φθάνει μέχρι το μνη−
μείο Κατσαντώνη απ' όπου ακολουθώντας δεξιά τυφλό
δασικό δρόμο στη συνέχεια ανεβαίνει μέχρι την κορυφή
«Αγκάθι». Νότια με κορυφογραμμή από υψώματα «Αγκά−
θι, Μουρτζούλα» και συνέχεια με κορυφογραμμή όρια
με τις Τοπικές Κοινότητες Μεσοχώρας και Μοσχοφύτου
μέχρι τη θέση «Στουρνάρι» και από εκεί ακολουθώντας
δασικό δρόμο διέρχεται από τους Οικισμούς Ορεινή
και Πλατανάκια όπου συναντά και ακολουθεί τον δα−
σικό δρόμο από οικισμό Πλατανάκια μέχρι τον οικισμό
Μοσχοφύτου, τον οποίο παρακάμπτει και συναντά τον
επαρχιακό δρόμο Μοσχοφύτου − Βαθυρέματος − Μεσο−
χώρας. Ανατολικά: Με επαρχιακό δρόμο Μοσχοφύτου
−Βαθυρέματος − Μεσοχώρας τον οποίο εγκαταλείπει
στην ράχη Πετράλωνα και στη συνέχεια ακολουθεί τις
ράχες Πετράλωνα, Ψηλά Δένδρα και Κορομηλιά μέχρι
συναντήσεως του επαρχιακού δρόμου Μεσοχώρας −
Βαθυρέματος στη θέση «Βρύση Αριστοτέλη» Βόρεια
με επαρχιακό δρόμο Μεσοχώρας − Βαθυρέματος και
Αχελώο ποταμό έως την στέψη του φράγματος Μεσο−
χώρας απ' όπου και άρχισε.
Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων
κατά την νύχτα στην ύπαιθρο ήτοι μισή ώρα μετά την
δύση μέχρι και μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου,
είτε ελεύθερα είτε υπό επιτήρηση.
Ομοίως απαγορεύουμε την εκγύμναση κυνηγετικών
σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των χώρων
που ορίζονται με την παρούσα καθώς και εκείνων που
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ορίσθηκαν με τις αριθμ. 2664/2−6−2004 (ΦΕΚ. 941/Β΄/
23−6−2004) και 3293/101234/01−07−2010 (ΦΕΚ 1266/Β΄/
06−08−2010) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας.
Οι εκγυμνάζοντας κυνηγετικούς σκύλους έξω από
τις εκτάσεις που παραπάνω ορίσθηκαν σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 255 παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 4α του
Ν. 2637/1998, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και άρθρο
12 του Ν. 177/1975.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για απεριό−
ριστο χρονικό διάστημα μέχρι έκδοσης νεότερης που
θα τις τροποποιεί ή θα τις καταργεί, η δε τήρηση της
απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής
Υπηρεσίας, Ιδιωτικούς φύλακες θήρας, Αστυνομίας και
σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 8 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ
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