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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης «Α. & Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΖΕΝΤ ΤΑΪΜ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ Ο.Ε» με δι−
ακριτικό τίτλο «LINK», στις διατάξεις του ν. 3299/
2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΗ Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕ−
ΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με δ.τ. «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΗ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΚΡΗΣ ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ» και με δ.τ. «ΜΑΚΡΗΣ ΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την
ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ASSMANN
KARL JÜRGEN» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσης της με
το κίνητρο της επιχορήγησης. ...........................................
Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας
και Διάσωσης ....................................................................................
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και Θράκης. .........................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ. 8502/21.1.2009
(ΦΕΚ 114/τ.Β΄/27.1.2009) απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αρμοδιότη−
τες Υποδιοικητού 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαί−
ου. ................................................................................................................
Όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτο−
βολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατα−
σκευές κεραιών. ..............................................................................
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθ. Β−31367/
2483/2007 (Β’ 968) απόφασης του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών «Ίδρυση, λειτουργία,
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έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Με−
ταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και διαδικασία διενέργειας
εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επι−
βατών και εμπορευμάτων», όπως ισχύει. ...................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Μπακάλη Ασήμω του Πα−
ναγιώτη...................................................................................................
Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της ΔΤΥΝΑ
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Σύσταση θέσεων για μεταφορά προσωπικού από τη
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Α. & Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.»
με διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΖΕΝΤ ΤΑΪΜ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης.
Με την υπ’ αριθμ. 15513/ΥΠΕ/5/00585/Ε/ν. 3299/2004/
3.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «Α. & Δ. ΚΑ−
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΖΕΝΤ ΤΑΪΜ»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας με την κατασκευή και
οργάνωση κέντρου αποθήκευσης και διανομής στη θέση
Εννέα Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών και Ολύμπου, του
Δήμου Εχεδώρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης επτακοσίων τριάντα χιλιά−
δων (730.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 23% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εν−
νιακοσίων (167.900) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 12.12.2008
(ομόφωνη).
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ Ο.Ε» με δια−
κριτικό τίτλο «LINK», στις διατάξεις του ν. 3299/ 2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15282/ΥΠΕ/5/00530/Ε/
ν. 3299/2004/20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρη−
σης «ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «LINK» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάστα−
ση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 98,42 KW, στο Δήμο Τριγλίας, του
Νομού Χαλκιδικής, συνολικής επιχορηγούμενης δαπά−
νης ποσού εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων
(617.800) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
εκατόν είκοσι (247.120) ευρώ.
Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
21.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙ−
ΑΚΗ Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙ−
ΑΣ» και με δ.τ. «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15268/ΥΠΕ/5/00352/Ε/
ν. 3299/2004/20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυ−
σης της επιχείρησης «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με
διακριτικό τίτλο «Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε.»
για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήματα ισχύος 97 KW, στην θέση Τρέπεζα − Αλυκές,
του Δήμου Ανθηδώνας, του Νομού Ευβοίας, συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού πεντακοσίων σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά (544.147,00

€) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή
ποσό επιχορήγησης διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών
(217.658,80 €).
Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 15.9.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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F
(4)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
και με δ.τ. «ΜΑΚΡΗΣ ΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ−
σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15258/ΥΠΕ/5/00447/Ε/ν. 3299/2004/
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης
«ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΡΗΣ
ΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ» για την ενίσχυση επένδυσης της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,8 KW, στον οικι−
σμό «ΑΜΥΚΛΩΝ», του Δήμου «ΣΠΑΡΤΗΣ», του Νομού
«ΛΑΚΩΝΙΑΣ», συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού
εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα
δύο ευρώ (114.272,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα πέντε χιλιάδων
επτακοσίων οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (45.708,80
€). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
29.9.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ASSMANN KARL
JÜRGEN» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15261/ΥΠΕ/5/00408/Ε/ν. 3299/
2004/20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής
επιχείρησης «ASSMAN JÜRGEN» για την ενίσχυση επέν−
δυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,453
KW, στη θέση ’Κοκκινιά−Πακίων’, του Δήμου Μολαών,
του Νομού Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
ποσού εκατόν είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι
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δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (121.922,92 €), με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
σαράντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ
και δέκα επτά λεπτών (48.769,17 €). Με την επένδυση δεν
προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
22.9.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Φ.294.0/350991
(6)
Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Δι−
άσωσης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν.1844/1989
«Κύρωση σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 100), καθώς και τις τροπο−
ποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για Ναυτική Έρευνα
− Διάσωση που κυρώθηκαν με το π.δ. 201/2000 (ΦΕΚ
Α΄ 181).
β. Τις διατάξεις του ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της
εν Σικάγω τη 7η Δεκεμβρίου υπογραφείσης Συμβάσεως
Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’35).
γ. Τα εγχειρίδια και τις οδηγίες του ΙΜΟ και του ICAO
που αναφέρονται στη ναυτική και αεροπορική έρευνα
και διάσωση.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 3, του β.δ. 11, της 11.2.1952
«Περί μεταφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το Υπουργείο Άμυνας
στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπου καθορίζεται ότι η
αεροναυαγοσωστική θα παραμείνει στην αρμοδιότητα
της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας.
ε. Τις διατάξεις της Πράξης υπ’ αριθμ. 1851 της 24.9.1955
«Περί συγχώνευσης στο Βασιλικό Ναυτικό της παρά την
ΕΒΑ υφιστάμενης Αεροναυαγοσωστικής Μονάδας», η
οποία κυρώθηκε με το ν. 3496/1956 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπου
καθορίζεται ότι η A.N.Μ εξακολουθεί να υπάγεται επι−
χειρησιακά υπό το ΓΕΑ/ΚΣΕΔ.
στ. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης
και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοί−
κηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως αυτός τροποποιήθηκε με
το νόμο 2984/2002.
ζ. Τη με στοιχεία ΓΕΑ/Β3/1/511/000/ΕΜ.233985/ 5960/
8.10.1987 απόφαση του ΑΑΣ «Περί μεταφοράς του Αε−
ροπορικού ΕΚΣΕΔ από το αεροδρόμιο Ελληνικού στο
ΘΕ/ΑΛΣ προκειμένου να λειτουργεί ως ενιαίο ΚΣΕΔ».
η. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α’ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

θ. Την υπ’ αριθμ. 240/29.9.2008 απόφαση Ολομελείας
του ΑΑΣ κατά τη ΛΑ΄/2008 συνεδρίαση του, με την
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας του Τομέα Αεροπορικής Έρευνας και Διάσωσης
ΕΚΣΕΔ, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 5 του Κανονισμού
Οργάνωσης και Λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Συντο−
νισμού Έρευνας και Διάσωσης, που κυρώθηκε με την
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Εμπορικής Ναυτιλίας υπ’ αριθμ. 1432.52/93/26.7.1993
(ΦΕΚ Β’ 647/30.8.1993) και τροποποιήθηκε με την κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορι−
κής Ναυτιλίας υπ’ αριθμ. 3221.4/07/05/17.5.2005 (ΦΕΚ
Β’ 702/25.5.2005), τροποποιείται ως εξής:
«Ο Τομέας Αεροπορικής Έρευνας − Διάσωσης υπάγε−
ται επιχειρησιακά και διοικητικά στο ΓΕΑ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΥΑΓΓ. – ΒΑΣ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

F
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Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και
Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του
ν. 3527/2007.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 Κεφ. Β΄
του ν. 3527/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 εδαφ. β του
ν. 3469/2006.
4. Τις υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 83557/8.6.2008 (ΦΕΚ 263/
19.6.2008, τ. ΥΕΘΟΔ) και Υ10β/Γ.Π. οικ. 22175/16.2.2009
(ΦΕΚ 66/19.2.2009, τ. ΥΕΘΟΔ) αποφάσεις με τις οποίες
τοποθετήθηκαν οι Ειρήνη Πατσινακίδου και Γεώργιος
Κυριακίδης, αντίστοιχα, Υποδιοικητές της 4ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ’ αριθμ. 3815/3.3.2009 πρόταση του Διοικη−
τή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης Ιωακείμ Σιγάλα.
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λει−
τουργία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
και Θράκης.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Υποδιοικήτριας της
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Ειρήνης Πατσινακίδου, ως εξής:
1. Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης τα Τμήματα:
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α) Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης,
β) Βελτίωση Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Έρευνας και Ανάπτυξης.
2. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υπο−
στήριξης τα Τμήματα:
α) Οικονομικής Διαχείρισης,
β) Προμηθειών, με εξαίρεση όλες τις πράξεις και απο−
φάσεις που αφορούν εγκρίσεις σκοπιμότητας για προ−
μήθειες, εκτέλεση έργων και υπηρεσιών από τη Δ.Υ.ΠΕ.
και τους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
3. Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης τα Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με
εξαίρεση θέματα Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ),
β) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνερ−
γασιών.
4. Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τα θέματα που
σχετίζονται με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος στους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.
5. Θέματα τεχνικής φύσεως που σχετίζονται με την
τεχνική υποστήριξη της Δ.Υ.Πε. και την υποστήριξη των
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α..
Άρθρο 2
Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Γε−
ωργίου Κυριακίδη, ως εξής:
1. Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης:
α) το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων,
β) τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).
2. Τη συμμετοχή του, ως αναπληρωτής του Προέδρου,
στα Συμβούλια Αναβάθμισης Ιατρών Ε.Σ.Υ. των Μονάδων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
3. Τη συμμετοχή του, ως Προέδρου, στα Συμβούλια
Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ.
και Επιμελητών Α΄και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας.
4. Τη συμμετοχή του, ως μέλος, στην τριμελή Επι−
τροπή για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
από τους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3329/2005.
5. Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, με εξαίρεση τα
θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ολο−
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στους
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α, τα Τμήματα:
α) Συστημάτων Πληροφορικής,
β) Υποδομών Πληροφορικής.
6. Την εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους Υποδι−
οικητές της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
και Θράκης εξαιρούνται τα αντικείμενα που αναφέρο−
νται στα ακόλουθα θέματα:

α) η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Προϊστα−
μένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 4ης
Δ.Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και των Προϊ−
σταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τομέων
των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. (ήτοι ερωτήματα και αποφάσεις ιδίως
για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση,
μετάταξη κ.λ.π. προσωπικού),
β) η πειθαρχική δικαιοδοσία, εκτός των υποθέσεων
επί των οποίων οι Υποδιοικητές μπορούν να επιλαμβά−
νονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα,
γ) η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που
αφορούν γενικότερα ζητήματα της πολιτικής της 4ης
Δ.Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης.
δ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Σύμβουλο της
4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Άρθρο 4
α) Οι Υποδιοικητές ενημερώνουν τον Διοικητή της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για
κάθε ενέργειά τους, σε σχέση με τις εκχωρηθείσες σε
αυτούς αρμοδιότητες.
β) Οι Υποδιοικητές επιλαμβάνονται ή εισηγούνται
στον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και
για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αναθέτει σε αυτούς
ο Διοικητής.
Άρθρο 5
Όλα τα έγγραφα της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και
Θράκης (εγκύκλιοι, πράξεις, εξερχόμενη αλληλογραφία
κ.λ.π.) υπογράφονται από τον Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Άρθρο 6
Τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα−
κεδονίας και Θράκης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα−
πληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του η Υποδιοι−
κήτρια Ειρήνη Πατσινακίδου και σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος της τελευταίας, ο Υποδιοικητής Γεώργιος
Κυριακίδης.
Άρθρο 7
Στην περίπτωση που οι Υποδιοικητές απουσιάζουν ή
κωλύονται, οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται με την
απόφαση αυτή ασκούνται αυτοδικαίως από τον Διοι−
κητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
και Θράκης.
Άρθρο 8
Οι αρμοδιότητες των άρθρων 1 και 2 που εκχωρούνται
στους Υποδιοικητές μπορεί να ασκούνται παράλληλα
και από τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΓΠ/οικ/38620
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ. 8502/21.1.2009 (ΦΕΚ
114/τ.Β΄/27.1.2009) απόφασης του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αρμοδιότητες Υποδι−
οικητού 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 32 του άρθρου 3 του
ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα ΥΥΚΑ και λοιπές διατά−
ξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007.
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος και την καλύτερη λειτουρ−
γία της.
4. Το υπ’ αριθμ. 31495/24864/8.12.2008 (Ορθή Επανά−
ληψη) έγγραφο του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ., αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ.8502/21.1.2009
(ΦΕΚ 114/τ.Β΄27.01.2009) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις αρμοδιότη−
τες του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
Συνοδινό Δημήτριο ως ακολούθως:
Α. 1.) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητού
κυρίου Συνοδινού Δημητρίου για τη 2η Υγειονομική Πε−
ριφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, πλήν της Περιφέρειας
πρώην Β΄Νοτίου Αιγαίου,ως εξής:
1. Καταρτίζει και ενημερώνει σε μηνιαία βάση το χάρτη
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη ανα−
κατανομή κτιριακών και λοιπών υποδομών.
3. Επεξεργάζεται, αξιολογεί, εγκρίνει προτάσεις ΦΠΥΥ−
ΚΑ σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τους υπο−
βάλλει στον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου.
4. Επεξεργάζεται και αξιολογεί σε σχέση με το στρα−
τηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλες τις προτά−
σεις και αιτήματα των ΦΠΥΥΚΑ και τα υποβάλλει στον
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς
και Αιγαίου.
5. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή
εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει οικο−
νομική λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ.
6. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την
μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα
που αναφέρονται στη δραστηριότητα της 2ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και των
ΦΠΥΥΚΑ αυτής.
7. Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του μη
αναγκαίου υλικού των ΦΠΥΥΚΑ ολόκληρης της Περιφέ−
ρειας κατόπιν γνωμοδότησης της Συντονιστικής επιτρο−
πής του Συμβουλίου της Υγειονομικής Περιφέρειας.
8. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των
Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των εποπτευό−
μενων Νοσοκομείων και των προέδρων Μονάδων Κοι−
νωνικής Φροντίδας.
9. Προΐσταται και αποφασίζει αποκλειστικώς για τα
ΚΕΠ.
10. Προΐσταται και αποφασίζει αποκλειστικώς για το
έργο της αποασυλοποίησης ψυχικώς πασχόντων.
11. Παρακολουθεί και συντονίζει όλα τα τεχνικά
έργα.
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12. Προΐσταται και αποφασίζει για όλα τα θέματα των
Προνοιακών Μονάδων συμπεριλαμβανομένου και του
ανθρώπινου δυναμικού.
13. Προΐσταται και αποφασίζει για θέματα των Κέ−
ντρων Υγείας, ΠΠΙ και ΠΙ.
14. Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη δι−
αδικασία συγχώνευσης όλων των καταργηθεισών ΔΥΠΕ
και απορρόφησής τους από την πρώην Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής,
συντονίζοντας το έργο της καταγραφής του αρχείου
και της αποθήκευσής του, ως και κάθε θέμα που αφο−
ρά την εξόφληση υποχρεώσεων των καταργηθεισών
ΔΥΠΕ συμπεριλαμβανομένων των έργων Π.Ε.Π και της
Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Α. 2.) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητού
Συνοδινού Δημητρίου για τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου, ως εξής:
1. Καταρτίζει ετησίως το επιχειρησιακό σχέδιο δρά−
σης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς
και Αιγαίου, καθώς επίσης και το ετήσιο επιχειρησι−
ακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τα
υποβάλλει το αργότερο την πρώτη Αυγούστου κάθε
έτους στο Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου.
2. Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΦΠΥΥ−
ΚΑ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι−
γαίου, οι οποίες του κοινοποιούνται υποχρεωτικώς.
3. Καταρτίζει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό
προμηθειών της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς
και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς
των ΦΠΥΥΚΑ και τους υποβάλλει στο Διοικητή.
4. Συντονίζει, παρακολουθεί και εισηγείται για όλα τα
θέματα που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Προγραμμα−
τισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την
έρευνα, μελέτη, εισήγηση προς το Διοικητή, θεμάτων
που αφορούν τη σχέση, επίδραση, επίπτωση του φυ−
σικού και τεχνικού περιβάλλοντος για την λειτουργία
των υφισταμένων Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, για την
ανάγκη λήψης μέτρων και δράσεων προς αντιμετώπιση
θεμάτων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Πρόνοιας, των
ασθενών, των πολιτών που υπάγονται στην ευθύνη της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
6. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την
μελέτη των εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, ερευνητικών
θεμάτων των εποπτευομένων από την 2η Υγειονομική
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου Μονάδων, και εισηγεί−
ται στο Διοικητή τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευ−
τικά ιδρύματα για τη μελέτη, διαχείριση, επίλυση των
προβλημάτων αυτών.
7. Ενημερώνει το Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για κάθε ενέργεια σε
σχέση με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι εκχωρούμε−
νες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διοικητή της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
αυτός αντικαθίσταται από τον Υποδιοικητή Συνοδινό
Δημήτριο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 15931/596
(9)
Όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολ−
ταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευ−
ές κεραιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 14 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «Περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Α13), όπως ισχύει,
β. των άρθρων 2, 11, 16 και 17 του ν. 1577/1985 (Α’ 201)
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. Παραδοσιακοί οικι−
σμοί και διατηρητέα κτίρια. Προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος»,
γ. της παρ.7 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 (Α’ 201)
«Απλοποίηση ίδρυσης ΑΕ, αδειοδότηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, Ελληνικά Ναυπηγεία κλπ»,
δ. της 126884/2007 (Β435) απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Δι−
αδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχό−
μενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις εγκαταστάσεις
Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά»,
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσε−
ων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ως «φωτοβολταϊ−
κά συστήματα» νοούνται οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 20kW από ηλεκτρικές γεν−
νήτριες φωτοβολταϊκών συστοιχιών με τα συνοδευτικά
τους έργα (οικίσκοι κ.λπ.), που προορίζονται να υποστη−
ρίξουν κατασκευές κεραιών.
2. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα της προηγούμενης
παραγράφου τοποθετούνται χωρίς να απαιτείται η έκ−
δοση οικοδομικής άδειας και εφόσον συντρέχουν σω−
ρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
α. Οι κατασκευές κεραιών διαθέτουν όλες τις απαραί−
τητες άδειες και εγκρίσεις σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
β. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν τοποθετούνται σε
περιοχές ειδικής προστασίας, παραδοσιακούς οικισμούς
και περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
γ. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν τοποθετούνται
στις όψεις των κτιρίων.

δ. Οι συνοδευτικοί οικίσκοι που αποτελούν μέρος των
φωτοβολταϊκών συστημάτων προορίζονται αποκλειστι−
κά και μόνο για τη στέγαση μετατροπέων ισχύος, συσ−
σωρευτών, ρυθμιστών φόρτισης, ηλεκτρονικών συστη−
μάτων παρακολούθησης και ελέγχου, ηλεκτρολογικών
πινάκων, μετασχηματιστών, κλιματιστικών, συστημάτων
προστασίας και ελέγχου των καλωδιώσεων για την υπο−
στήριξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων και οι διαστά−
σεις τους περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για
τη στέγαση των συσκευών αυτών. Δεν επιτρέπεται η
εγκατάσταση άλλων συσκευών που δεν σχετίζονται με
την λειτουργία των φωτοβολταϊκών, όπως, ενδεικτικά,
ραδιοεξοπλισμός. Σε καμία περίπτωση οι διαστάσεις
του οικίσκου δεν υπερβαίνουν σε εμβαδόν τα 9 τ.μ και
σε ύψος τα 2,20 μ.
ε. Σε περίπτωση που για την υποστήριξη της κατα−
σκευής κεραίας υφίσταται οικίσκος που προβλέπε−
ται στα εδ. ε’ και στ’ της παρ. 2, του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 πριν από την εγκατάσταση του φωτοβολ−
ταϊκού συστήματος, τα υποσυστήματα που αναφέρονται
στο εδάφιο δ’ της παρούσας παραγράφου και είναι
τα απαραίτητα για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού
συστήματος τοποθετούνται στον οικίσκο αυτόν και δεν
επιτρέπεται η κατασκευή δεύτερου οικίσκου.
στ. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα φέρουν σε προσιτό
σημείο ανεξίτηλη και ευανάγνωστη πινακίδα, στην οποία
αναφέρονται: α) ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας,
β) η άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που αφορά την κατασκευή κε−
ραίας, την οποία τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν. Αν
υπάρχει περίφραξη, τοποθετείται πινακίδα επιπλέον και
σε προσιτό σημείο στην περίφραξη.
ζ. Σε περιπτώσεις που φωτοβολταϊκά συστήματα το−
ποθετούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές
εκτάσεις ή κατοικίες ή άλλες κατασκευές, λαμβάνονται
τα κατάλληλα πυροπροστατευτικά μέτρα και τηρείται
αντιπυρική ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων πέριξ της
περιμέτρου, τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε
ισχύοντος Κανονισμού Πυροπροστασίας.
η. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων
γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατασκευαστών
και τις ισχύουσες διατάξεις για τις ηλεκτρικές εγκατα−
στάσεις και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
3. Υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων της πα−
ρούσας είναι ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας, την
οποία το φωτοβολταϊκό σύστημα υποστηρίζει.
4. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την
υποστήριξη κατασκευής κεραίας δεν τροποποιεί την
κατηγορία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην
οποία υπάγεται η αντίστοιχη κατασκευή κεραίας, βάσει
της υπ’ αριθμ. 126884/2007 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Δι−
αδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχό−
μενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις εγκαταστάσεις
Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά» (Β435).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Α οικ.14911/1302
(10)
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθ. Β−31367/2483/2007
(Β’ 968) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)
και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων
οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων»,
όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις» (Α’ 40),
β. του σημείου Ι.7 του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 237),
γ. του π.δ. 346/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ
και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου «Περί προσβάσεως στο
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και
επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν
την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των
μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και
διεθνών μεταφορών» (Α’ 233),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου
4 του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. Β−31367/2483/2007 (Β’968)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
α. Ελάχιστη καθαρή εσωτερική επιφάνεια εγκαταστά−
σεων ΣΕΚΑΜ 100 τετραγωνικών μέτρων (m2). Οι χώροι
διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορό−
φους του ιδίου κτιρίου είτε σε όμορα κτίρια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Μπακάλη Ασήμω του Παναγιώτη.
Με την υπ’ αριθμ. 117/ 5.3.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών έχει χορηγηθεί στην Μπακάλη Ασήμω του
Παναγιώτη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Αριθμ. Δ5/454
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(12)

Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της ΔΤΥΝΑ
Ημαθίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις».
2. Τις υπ’ αριθμ. 315−316/20.1.2009 με τις οποίες συγκρο−
τήθηκαν συνεργεία υπαλλήλων της ΔΤΥ που απασχο−
λούνται σε 24ωρη βάση για την αντιμετώπιση εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών από το προσωπικό της ΔΤΥ που αφορούν:
α. Τον αποκλεισμό της συγκοινωνίας στο οδικό δίκτυο
του νομού από χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις
β. Την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας,
απογευματινής σε 3.316 ώρες, εξαιρέσεων ημερών σε
1.788 ώρες και σύνολο ωρών 5.104 ώρες για είκοσι επτά
υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ημαθίας για την αντιμετώ−
πιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που αναφέ−
ρονται πιο πάνω, για το Α’ εξάμηνο του 2009 συνολικής
δαπάνης 45.000,00 €.
Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της
Ν. Α. Ημαθίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 26 Ιανουαρίου 2009
Ο Νομάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 69

(13)

Σύσταση θέσεων για μεταφορά προσωπικού από τη
Δ.Ε.Ρ.ΤΗ.Π. στο Δήμο Πολυγύρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1ον. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ. – ΦΕΚ 114 τ. Α’).
2ον. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 25 του
ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 τ. Α’).
3ον. Το υπ’ αριθ. οικ. 6197/30.1.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με θέμα: «Μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης ραδιοφωνίας – τηλεόρασης στον οικείο
Δήμο».
4ον. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 21 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 τ. Α΄).
5ον. Τις αιτήσεις των εργαζομένων με συμβάσεις
Ι.Δ.Α.Χ. στην αμιγή δημοτική επιχείρηση με την επωνυ−
μία ¨Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης
Πολυγύρου¨ (Δ.Ε.Ρ.ΤΗ.Π.), με τις οποίες ζητούν την με−
ταφορά τους στο Δήμο Πολυγύρου.
6ον. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πολυγύρου, όπως αυτός
ισχύει σήμερα (τ. Β΄ της Ε.τ.Κ. υπ’ αριθμ. 1075/7.6.1999,
163/19.2.2001, 2339/11.12.2007, 960/23.5.2008 και 2005/
29.9.2008), αποφασίζουμε:
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Συστήνουμε στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πολυγύρου, τις παρακάτω προσωρι−
νές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικών δικαίων αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΕ)
Μία (1) θέση Διοικητικού (Δημοσιογραφίας και
Μ.Μ.Ε.)
β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΔΕ)
Δύο (2) θέσεις Διοικητικού,
Μια (1) θέση τεχνίτου (ράδιο − ηλεκτρονικού),
προκειμένου να μεταφέρουμε και να κατατάξουμε σε

αυτές το προσωπικό της Δ.Ε.Ρ.ΤΗ.Π. που με αιτήσεις
του εκδήλωσε σχετική επιθυμία.
Με την παρούσα απόφαση, που δημοσιεύεται ως έχει
στο Β΄ τεύχος της Ε.τ.Κ. και ισχύει από τη δημοσίευσή
της, δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Πολυγύρου, ύψους 85.000,00€ ετη−
σίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 9 Μαρτίου 2009
Ο Δήμαρχος
ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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