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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 670
16 Απριλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αγροφυ−
λακής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.............
Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί
η εκτέλεση έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των
διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθο−
ρισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού
διατίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώ−
ρους−σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να
λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός. ...........................
Μερική τροποποίηση συστάσεως οριζοντίων ιδιο−
κτησιών του οικισμού ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΙ.................................
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περι−
πτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα
και παρένθετης μητρότητας................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος της αριθ. 2190/17.3.2008 από−
φασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 608/
Β΄/9.4.2008. ........................................................................................... 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4606
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αγροφυλακής
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
2. Το ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος,
αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄− 148).
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» ( Α΄− 231)
4.−Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α−232).

5. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/44 από 30.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Πανα−
γιώτη ΧΗΝΟΦΩΤΗ» (Β΄1974/8.10.2007).
6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων:
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των κατωτέρω
αρμοδιοτήτων
Α. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Την υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου που
συνάπτονται μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρο
6 ν. 2527/1997.
2. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσεως
αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων, έκ−
δοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και έγκρι−
ση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών και
έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για ποσά
από 5.000.000,01 μέχρι 14.673.514,00 ευρώ, την έκδοση
αποφάσεων επί των ενστάσεων κατά της νομιμότητας
διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση για ποσά από 6.000.000,01 μέχρι 9.000.000,00
ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσεων για αναθεώ−
ρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν εκδοθεί από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής (άρθρο 35
του ν. 3585/2007, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν.2362/1995,
ν. 2286/1995, π. δ. 136/1998 και π.δ.394/1996).
3. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη
νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά
από 29.347,01 ευρώ και άνω (άρθρα 33 και 56 του
ν.2362/1995).
4. Την έκδοση αποφάσεων για την συγκρότηση μόνι−
μων και έκτακτων επιτροπών προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και ομά−
δων εργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών
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προμηθειών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρε−
σιών (άρθρο 38 π.δ. 394/1996).
5. Τη υποβολή ερωτημάτων προς στο Νομικό Σύμβου−
λο του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Τάξης, επί θεμάτων που αφορούν την Ελλη−
νική Αγροφυλακή (άρθρο 6 παρ. 2γ του ν. 3086/2002,
Α−324).
Β. ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
1. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσεως
αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων, έκ−
δοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και έγκρι−
ση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών και
έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για ποσά
από 1.000.000,01 μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, την έκδοση
αποφάσεων επί των ενστάσεων κατά της νομιμότητας
διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση για ποσά μέχρι 4.000.000,00 ευρώ, καθώς και
την έκδοση αποφάσεων για αναθεώρηση των αποφά−
σεων αυτών που έχουν εκδοθεί από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέ−
σων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής ( άρθρο
35 ν. 3585/2007, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995,
ν.2286/1995, π. δ. 136/1998 και π.δ.394/1996).
2. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη νό−
μιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά μέχρι
29.347,00 ευρώ (άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1995).
3. Τον διορισμό Διαχειριστή Χρηματικού της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων
του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής (άρθρο 47 του
ν.2362/1995).
4. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού του τύπου των
σφραγίδων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής
(άρθρο 7 ν. 48/1975).
5. Την έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων το−
πικής αρμοδιότητας, εσωτερικής διάρθρωσης, λειτουρ−
γίας, αλληλογραφίας, υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη δύναμη του
αγρονομικού προσωπικού, την άσκηση των αγρονομι−
κών καθηκόντων και της συντήρησης των υλικών των
Υπηρεσιών της (άρθρο 5 παρ. 5 ν. 3585/2007).
Γ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
1. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσε−
ων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και
έγκριση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών
και έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για
ποσά μέχρι 4.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδο−
ση των αποφάσεων επιλογής προμηθευτών (άρθρο 35
ν. 3585/2007, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν.2362/1995,
ν.2286/1995, π. δ. 136/1998 και π.δ.394/1996).

2. Την έκδοση των πάσης φύσεως αποφάσεων των
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσί−
ου ή άλλες διατάξεις και δεν έχει μεταβιβαστεί η αρμο−
διότητα αυτής σε άλλο όργανο, εκτός των αποφάσεων
αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, ενστάσεων κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού και της υπογραφής
συμβάσεων, για ποσά άνω των 1.000.000,00 ευρώ, καθώς
και η έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών αδειών κ.λ.π.
διαδικαστικών εγγράφων απαραιτήτων για την υλοποί−
ηση των προμηθειών (π.δ. 394/1996 και ν. 2168/1993).
3. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπής
προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής των υλικών του δη−
μοσίου που διαπιστώνεται έλλειψη για τον καταλογισμό
τους σε χρήμα (άρθρο 56 παρ. 8 του ν. 2362/1995).
4. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για την πληρωμή
των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
από τις πιστώσεις αυτού ( άρθρο 7 του ν. 2362/1995).
5. Την κατανομή − ανακατανομή ποσού πάγιας προκα−
ταβολής της Ελληνικής Αγροφυλακής σε περισσότερες
από μιας διαχειρίσεων (άρθρο 46 παρ. 3 ν. 2362/1995).
6. Την προσωρινή ενίσχυση της πάγιας προκαταβολής
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και
την αύξηση αυτής (άρθρο 46 παρ. 3 ν. 2362/1995).
7. Την πρόταση αύξησης εν ανεπαρκεία πιστώσεων
του Π/Υ εξόδων με ισόποση μείωση άλλης και χορήγη−
σης από το αποθεματικό αναπληρωματικών πιστώσε−
ων που ήθελαν κριθεί σε ανεπάρκεια ή αντιμετώπισης
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών (άρθρα 15, 16, 17 και
18 του ν. 2362/1995).
8. Την ανάληψη και διάθεση των πιστώσεων του προ−
ϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αγροφυλακής ανεξαρ−
τήτως ποσού (άρθρο 19 ν. 2362/1995).
9. Τον διορισμό οριστικών εκκαθαριστών και αναπλη−
ρωτών αυτών για πληρωμές των δαπανών μισθωμένων
ακινήτων και των αποδοχών υπαλλήλων Κεντρικών Υπη−
ρεσιών που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσε−
ως Πρωτευούσης (υπ’ αριθμ. 194902/2.11.1969 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’αριθμ. 102131/4187 από 8−9/1.10.1977 ομοία).
10. Τις πράξεις αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων [ΔΙΟΔ/
Φ.60/1/Α−4061 από 20.3.1984 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄−155)].
11. Την υπογραφή των εντολών− αιτήσεων καταλογι−
σμού προς το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό της αξίας
φθαρέντων και απολεσθέντων υλικών ή αξιών της Ελ−
ληνικής Αγροφυλακής (άρθρο 33 του ν. 2362/1995).
12. Το δικαίωμα υπογραφής για τη χορήγηση μισθο−
λογικών κλιμακίων (Μ.Κ.) στο αγρονομικό προσωπικό
(ν. 3585/2007 άρθρο 7 Α΄−148 και π.δ. 138/2007 άρθρο
8 Α΄ – 179).
13. Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου
του διαγωνισμού προμηθείας υλικών ή παροχής υπηρε−
σιών, που το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο
του υπερβαίνει το ποσό των 1.731.475,00 ευρώ (άρθρο
8 του ν. 2741/1999).
14. Τις εγκρίσεις για δαπάνες που αφορούν αποδοχές
του προσωπικού γενικά (άρθρο 20 του ν. 1481/1984 και
ν. 2362/1995).
15. Τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών για την χρηματοδότηση έργων που συμπερι−
λαμβάνονται στις Σ.Α.Ε. του Προγράμματος Δημοσίων
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Επενδύσεων, ως και την κατανομή της χρηματοδότησης
στα επιμέρους έργα (Χ.Δ. 9035/30.7.1973 απόφαση).
Δ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.
1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών,
αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών – ενστά−
σεων κατά της διακήρυξης διαγωνισμού, κατά της νο−
μιμότητας διενεργείας του, κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης
των αποτελεσμάτων αυτού − κρίσεως αποτελεσμάτων
διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων και έγκριση δα−
πανών (για τις οποίες έχει προηγηθεί η έγκριση της
αντίστοιχης πίστωσης) που πληρώνεται σε βάρος της
παγίας προκαταβολής και δεν έχουν εκκαθαρισθεί και
για τα ποσά του άρθρου 83 ν. 2362/1995, όπως αυτά
αναπροσαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά με από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για
τα οποία δικαιολογείται απ’ ευθείας ανάθεση και δι−
αγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) (π.δ.
394/και υπ’αριθμ. 2/45564/0026 από 31.7.2001 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών).
2. Το διορισμό και προσωρινή αναπλήρωση των υπολό−
γων διαχειριστών των υφισταμένων Υπηρεσιών ( άρθρο
47 του ν.2362/1995).
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 17190/2277
(2)
Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η
εκτέλεση έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 6 του ν. 2527/7.10.1997 «τροποποίηση
και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997)».
2. Των άρθρων 681 κ.ε. του Α.Κ. κ.ε.
3. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν.
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002)».
4. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27.11.1995) άρθ. 3 παρ.
γ. «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 187/2007 του Β΄ Τμήμα−
τος του Ν.Σ.Κ. ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου
που δεν υποκρύπτει εξηρτημένη εργασία.
6. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ Αναστολή διο−
ρισμών και προσλήψεων στο Δημ. Τομέα (ΦΕΚ 280/
Α/28.12.2006).
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 4.5/7/20570/9.1.2007
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της
33/2006 ΠΥΣ.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών».
9. Την ανάγκη εκτέλεσης του κατωτέρω έργου,
αποφασίζουμε:
− Καθορίζουμε σε ένα (1) τον αριθμό των ατόμων στο
οποίο μπορεί να ανατεθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, η
επιστημονική υποστήριξη στο σχεδιασμό της Επιτροπής
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΕΔΙΜΕΤ) για να διε−
ρευνήσει τις επιδόσεις επιλεγμένων κρατών−μελών της
Ε.Ε σε ζητήματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να
εξετάσει τι αποδίδουν οι σχετικές συγκρίσεις με τα της
Ελλάδος (θεσπισμένα μέτρα, σχεδιαζόμενα) καθώς και
ποιες πολιτικές και μέτρα επιβάλλει η νομοθεσία της Ε.Ε
και ποια υποδεικνύονται ή προωθούνται για θέσπιση.
− Ειδικότερα το άτομο που θα απασχοληθεί με σύμ−
βαση έργου θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με
μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία σχετική με τα ερευ−
νητικά προγράμματα της ΕΔΙΜΕΤ.
− Το έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί δεν
εντάσσεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του
Υπουργείου και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση
της σύμβασης μίσθωσης έργου.
− Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμ−
βαση έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.500 €
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
− Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί εφάπαξ με
την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου λόγω της
φύσης του βραχυχρόνιου χαρακτήρα αυτού.
− Ο ανάδοχος δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα καθώς και κανονική άδεια και επίδομα αυ−
τής, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για
ασφάλιση του αναδόχου σε Φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλειας.
− Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, ο ανάδοχος δε είναι ελεύθερος
να απασχολείται στους χώρους της ΕΔΙΜΕΤ οποιεσδή−
ποτε ώρες επιθυμεί.
− Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες
άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στην παρούσα
απόφαση απαγορεύεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. Α4−509
(3)
Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των δι−
ατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού
ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται
και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους−σημεία,
όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο
υγιής ανταγωνισμός.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το
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π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας − Ενέργειας−Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού».
6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19 /19955/8.10.2007 κοινή από−
φαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο ».
7. Την υπ’ αριθμ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών
Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
8. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 88/4.4.1996,
σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και
Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την υπ’ αριθμ. Β3−340/1992 κοινή υπουργική απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών − Δημόσιας Διοίκησης
−Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργή−
θηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών.
10. Την υπ’ αριθμ. 28795/293/29.7.2005 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορι−
σμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατά−
ταξη αντικειμένων και παροχών σε αγορανομικές κατη−
γορίες και για την μετάταξη αυτών από μία κατηγορία
σε άλλη».
11. Την Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ.93828/1.7.2006
«Κανόνες υγιεινής και καθορισμός προϊόντων πού δια−
τίθενται από τά κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχο−
λείων».
12. Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
366/2008 και την υποχρεωτική συμμόρφωση προς το
σκεπτικό της.
Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2941/2001
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.3377/2005
απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω
του κόστους αγοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμ−
φωνα με το εν λόγω άρθρο, οπότε σε κάθε περίπτωση
έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι τιμές προϊόντων που καθο−
ρίζονται από την παρούσα Αγορανομική Διάταξη να μην
είναι κατώτερες του αντίστοιχου κόστους παραγωγής
και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, καθώς δεν δύ−
ναται μια διοικητική πράξη όπως η παρούσα Αγορανο−
μική Διάταξη να αντιβαίνει σε νομοθετική ρύθμιση. Το
γεγονός ότι κατόπιν κοστολογικής έρευνας εκτιμήθηκε
το κόστος παραγωγής και διάθεσης και το εύλογο πε−
ριθώριο κέρδους.
Το γεγονός ότι θα διενεργείται τακτική κλαδική κο−
στολογική έρευνα και μελέτη ώστε να επικαιροποιού−
νται τα στοιχεία για τους συντελεστές κόστους των
προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα , τα περι−
θώρια κέρδους , την κατανομή των μεριδίων αγοράς
μεταξύ των επιχειρήσεων κ.λπ.
13. Την ανάγκη λήψεως μέτρων για την διασφάλιση
του καταναλωτικού κοινού, που εξυπηρετείται σε χώ−
ρους − σημεία διάθεσης αγαθών, όπου εξ αντικειμένου
δεν λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός, συμπεριλαμβα−

νομένων και των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών
σχολείων.
14. Το γεγονός ότι επέρχεται η εαρινή και θερινή πε−
ρίοδος, όπου θα παρατηρηθεί αισθητή διακίνηση κατα−
ναλωτών − Ελλήνων, αλλοδαπών − για τουριστικούς και
παραθεριστικούς λόγους και ως εκ τούτου επιβάλλε−
ται η διασφάλιση των οικονομικών τους συμφε¬ρόντων
από πρακτικές επιχειρήσεων, που εκμεταλλευόμενες
τις θέσεις όπου ο υγιής ανταγωνισμός είναι ανέφικτος,
στοχεύουν στην επίτευξη αλόγιστα υψηλών τιμών.
15. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Το άρθρο 1Α του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Δι−
άταξης 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την Αγορα−
νομική Διάταξη 4/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 1Α
Κατάταξη στην αγορανομική κατηγορία των διατιμη−
μένων ή ελεγχομένου κέρδους και άλλων ειδών, πέραν
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
1. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των
διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα δια−
λαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 1 είδη, που
διατίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία,
αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα
καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριο−
ποιούνται εντός των χώρων − σημείων, όπως διαλαμ−
βάνονται στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
α) Εμφιαλωμένα νερά −εγχώρια και μη− σε συσκευασία
των 500 ML και των 750 ML
β) Καφέδες σε ρόφημα μονοί, ήτοι ελληνικός, γαλ−
λικός φίλτρου, στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λπ.) και
εσπρέσσο.
γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και
τυρί ή τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί.
δ) Τσάι σε ρόφημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Χώροι−σημεία, πού αναφέρεται η παράγραφος 1
α) Ζώνη δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας
β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων ( στάδια, γή−
πεδα κ.λπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται
και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων
αθλητικών οργανώσεων.
γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανε−
ξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι
μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των
οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός
ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται
ως τέτοιοι χώροι.
δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχη−
ματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο
πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοι−
ων).
ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. και
εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.
στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεά−
τρων.
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ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων,
Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων.
η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεω−
φορείων.
θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώ−
τατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχο−
λών, μη κατονομαζομένων.
2. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των
διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους ειδών, τα δια−
λαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 3 είδη, που
διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια,
καντίνες κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των Δη−
μοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων,
λυκείων, ημερήσιων και νυκτερινών):
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό,
με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαρ−
γαρίνης και άλλων).
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό,
με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών,
τομάτας, μαργαρίνης και άλλων).
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σησαμένιο κουλούρι) σε ατο−
μική συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια.
δ) Τυρόπιτα−σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βά−
ρους μέχρι 200 γραμμάρια/τεμάχιο.
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML.
στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100 % χυμό (χωρίς πρό−
σθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία μέχρι 330 ML.
΄Αρθρο 2
Το άρθρο 67 Β του Κεφαλαίου 3 της Αγορανομικής
Διάταξης 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την Αγορα−
νομική Διάταξη 4/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 67 Β
Καθορισμός ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων
ειδών που διαλαμβάνονται στις παραγρ. 1 και 2 του
άρθρου 1Α της παρούσας.
1. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α της πα−
ρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώ−
λησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από
επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια
και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δρα−
στηριοποιούνται εντός των χώρων−σημείων, που αναφέ−
ρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1 του άρθρου
1 Α της παρούσας, ήτοι :
ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

α) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
500 ΜΕ,εγχώριο ή μη

−μέχρι 0.50 ευρώ

β) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
750 ΜL, εγχώριο ή μη

−μέχρι 0.70 ευρώ

γ) Τοστ με ζαμπόν και τυρί

−μέχρι 1,80 ευρώ

δ) Τοστ με τυρί

−μέχρι 1,60 ευρώ

ε) Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί

−μέχρι 1,70 ευρώ

στ) Σάντουιτς με τυρί

−μέχρι 1,50 ευρώ

ζ) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

−μέχρι 1,60 ευρώ

η) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου

μονός
−μέχρι 1,60 ευρώ

θ) Καφές ρόφημα εσπρέσσο μονός

−μέχρι 1,70 ευρώ

ι) Καφές ρόφημα στιγμιαίος
(νεσκαφέ, κ.λ.π ) μονός

φραπέ
−μέχρι 1,60 ευρώ

ια) Τσάι ρόφημα

−μέχρι 1,60 ευρώ

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών
πώλησης ελήφθησαν υπ’ όψιν από την Υπηρεσία, μετά
από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα
λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς και η επί−
τευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις
επιχειρήσεις αυτές.
2. Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α της πα−
ρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές
πώλησης αυτών, όταν διατίθενται από τους πωλητές
(κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.), που δραστη−
ριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχο−
λείων ( δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και
νυκτερινών):
ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής
άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή
μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και
άλλων).

−μέχρι 1,30 ευρώ

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής
άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα
(με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας,
μαργαρίνης και άλλων).

−μέχρι 1,70 ευρώ

γ) Απλό αρτοσκεύασμα
(σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική
συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια

−μέχρι 0,50 ευρώ

δ) Τυρόπιτα−σπανακόπιτα με τυρί φέτα
ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια/
τεμάχιο.

−μέχρι 1,30 ευρώ

ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML.

−μέχρι 0,50 ευρώ

ζ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100%
χυμό ( χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ) σε ατο−
μική συσκευασία μέχρι 330 ML

−μέχρι
1,00 ευρώ

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών
πώλησης ελήφθησαν υπ’ όψιν από την Υπηρεσία, μετά
από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα
λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς και η επί−
τευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις
επιχειρήσεις αυτές.
3. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 1,
θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πε−
λάτες και όχι καθήμενους, προς τους οποίους παρέ−
χονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από
σερβιτόρους).
β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσε−
ως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά
και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά
τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται
μέχρι δύο (2) θέσεις επιβατών, ήτοι «η Διακεκριμένη» και
«η Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1,
εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
γ) Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρή−
σεων της ως άνω παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ’
όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και
Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
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Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμέ−
νων νερών σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML.
Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον κατα−
ναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί,
σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί και σάντουιτς με τυρί.
Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή
των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση
ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή
σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί) ή και των δύο αυτών
ειδών, καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός
εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί)
ή και των δύο αυτών ειδών. Η παρασκευή, κατοχή και
διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ
«ελληνικός − γαλλικός φίλτρου − στιγμιαίος (νεσκαφέ,
φραπέ κ.λπ.)» και του ροφήματος τσάι. Η παρασκευή,
κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφή−
ματος καφέ «εσπρέσσο». Η υποχρέωση αυτή ισχύει,
εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την
παρα¬σκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.
δ) Η τοποθέτηση, σε όλους τους χώρους διάθεσης
των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου,
ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία και
ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, τα εξής
Η ένδειξη «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙ−
ΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ
ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ−FOR CUSTOMERS THAT ARE
NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS,
COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED
PRICES».
Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες
τιμές διάθεσης τους.
4. Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 2,
θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δη−
μοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων.
Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό προ−
σωπικό των σχολείων.
β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω
παραγράφου 2 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος,
ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολεί−
ου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα
αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής:
Η ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΑΠΛΟ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ),ΤΥΡΟΠΙΤΑ,
ΣΠΑΝΟΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ,
ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ». Τα είδη της ως άνω παρα−
γράφου 2, με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους.
γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών της
ως άνω παραγράφου 2 είναι υποχρεωτική όλες τις
ώρες λειτουργίας των πωλητών που δραστηριοποιού−
νται εντός των χώρων των παραπάνω δημοσίων και
ιδιωτικών σχολείων.
Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον
υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί
− σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και
των δύο και ανάμεσα στα είδη « τοστ με τυρί και γαλο−
πούλα−σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» της διάθεση
ενός εξ αυτών ή και των δύο.
δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας
των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων,
επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νε−

ρών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε
πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.
δ) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Υγειονομική Διάταξη
ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31.7.2006 (ΦΕΚ1183/β/31.8.2006).
΄Αρθρο 3
1. Προκειμένου για χώρους που αναφέρονται στον ΠΙ−
ΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α της Αγορανο−
μικής Διάταξης 14/89 και σε χώρους, όπου στεγάζονται
και λειτουργούν Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, εφόσον,
κατά τις επιταγές τού άρθρου 16 του ν. 3377/2005, την
κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν
το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού και οι Δημόσιες
και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα:
Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές, που εμπίπτουν
στις διατάξεις των άρθρων 1 Α και 67Β της Αγορα−
νομικής Διάταξης 14/1989, έχουν την ευθύνη για την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών και ως
εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Απόφα−
σης Α2−96/9.1.2007 (ΦΕΚ 55/Β/24.1.2007) του Υφυπουργού
Ανάπτυξης.
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
η Αγορανομική Διάταξη 4/2005.
΄Αρθρο 4
1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη
την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσης της στον
ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ

F
Μερική τροποποίηση συστάσεως οριζοντίων
ιδιοκτησιών του οικισμού ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΙ.

(4)

Η Προϊσταμένη του Περ/κού Γραφείου Ο.Ε.Κ. Ν. Κα−
στοριάς Γεωργιάδου Κ. Ανδρονίκη ανακοινώνει ότι κατά
τη διαδικασία έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρί−
ων του οικισμού ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΙ και προκειμένου να εκδο−
θούν τα κτηματολογικά διαγράμματα των οριζοντίων
ιδιοκτησιών του εν λόγω οικισμού, διαπιστώθηκε ότι οι
αποθήκες του οικισμού που βρίσκονται στο υπόγειο και
αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, στο κτηματολογι−
κό γραφείο παρουσιάζονται ότι βρίσκονται στον όρο−
φο που βρίσκεται το αντίστοιχο διαμέρισμα. Κατόπιν
ελέγχου προέκυψε ότι αυτό οφείλεται στο ότι στη σύ−
σταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΙΙ, δεν διευκρινίζεται σαφώς ότι οι αποθήκες βρίσκο−
νται στο υπόγειο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση αυτή και
έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 “περί της κατ’ όροφον
ιδιοκτησίας” όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.
β) Τις διατάξεις του ν. 3227/2004 (άρθρο 20/παρ. 6,
7, 8) που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 31/τ.Α/9.2.2004
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ΦΕΚ. σε αντικατάσταση του α.ν. 163/1967 (άρθρο 10)
και των συναφών ή τροποποιητικών αυτού ν.δ. 946/1971
και 145/1973.
γ) Την υπ’ αριθμ. 6110/31.10.2006 πράξη της Συμβ/φου
Καστοριάς Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Αντωνίου περί
καταθέσεως του σχετικού φακέλου του Οικισμού ΚΑ−
ΣΤΟΡΙΑ ΙΙ, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανο−
μής ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού
και Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, καθώς και τα
σχετικά στοιχεία κοστολογήσεως.
δ) Την υπ’ αριθμ. 16/26.4.2007 (Θέμα 12) απόφαση Δ.Σ.
Ο.Ε.Κ. που προέβει στη σύσταση πράξης οριζοντίων
ιδιοκτησιών των εργατικών κατοικιών του οικισμού ΚΑ−
ΣΤΟΡΙΑ ΙΙ, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 817/Β΄/24.5.2007 και
μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καστοριάς στον
τόμο −696− και αριθμούς −87−, −88− και −89, ομόφωνα
αποφασίζει:
Προβαίνει στη μερική τροποποίηση της σύστασης αυ−
τοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών όπως αναλυτικά αυτή
περιγράφεται στο ανωτέρω δ) σχετικό του οικισμού
του Ο.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΙ της πόλης Καστοριάς του Νο−
μού Καστοριάς και στην αντικατάσταση των φράσεων
«αποθήκης», «αποθήκης Νο 1» και «αποθήκης Νο 2» με
τις φράσεις «αποθήκης στο υπόγειο», «αποθήκης Νο 1
στο υπόγειο» και «αποθήκης Νο 2 στο υπόγειο» αντί−
στοιχα.
Η απόφαση αυτή θεωρείται επικυρωμένη και να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤ. ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 36
(5)
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώ−
σεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και πα−
ρένθετης μητρότητας.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαι−
ώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 – ΦΕΚ Α΄ 132).
2. Το άρθρο 8 § 5 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄, 17).
3. Το άρθρο 13 § 4 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄, 17).
4. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 § 1 περίπτ. ιγ του
ν.3305/2005 η Αρχή εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη
ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων
στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005.
5. Ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Στο δότη και στη δότρια γαμετών καταβάλλονται οι
ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες,
πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών, καθώς και
δαπάνες που διενεργούνται εντός της ελληνικής επι−
κράτειας για μετακίνηση και διαμονή. Το ύψος του κα−
ταβλητέου ποσού για τις δαπάνες μετακίνησης και δι−
αμονής προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του δότη ή
της δότριας. Το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερ−
βαίνει τα 200 ευρώ για τη διάθεση σπέρματος και τα
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600 ευρώ για τη διάθεση ωαρίων.
Άρθρο 2
Στη γυναίκα που κυοφορεί και γεννά για λογαριασμό
άλλης καταβάλλονται οι δαπάνες που απαιτούνται για
την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία και τον
τοκετό, εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφα−
λιστικό φορέα της. Το ύψος του καταβλητέου ποσού
προκύπτει από τις αποδείξεις, που έχουν εκδοθεί κατά
τον προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία τύπο.
Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται μόνο αν έχει χορη−
γηθεί η απαιτούμενη δικαστική άδεια.
Άρθρο 3
Στο δότη και στη δότρια γαμετών καταβάλλεται απο−
ζημίωση για αποχή από την εργασία τους, που οφεί−
λεται στην προετοιμασία για τη λήψη των γαμετών.
Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από υπεύθυνη
δήλωση του δότη ή της δότριας. Στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφονται οι ημέρες αποχής από την εργασία και
η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος, αν πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενους, ή το ποσό που περικόπηκε από
την αμοιβή του εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης ερ−
γασίας. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της αποζημίωσης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ
για διάθεση σπέρματος και των 800 ευρώ για διάθεση
ωαρίων.
Άρθρο 4
Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης
καταβάλλεται αποζημίωση για αποχή από την εργασία
της, αναγκαία για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την
κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Αν η κυοφόρος
γυναίκα εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
αποζημίωση οφείλεται μόνο αν κατά τη διάρκεια της
ως άνω αποχής από την εργασία της δεν της καταβλή−
θηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, μισθός ή ημερομίσθια.
Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από υπεύθυνη
δήλωση της κυοφόρου γυναίκας, στην οποία προσδιορί−
ζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία και η απώλεια
εισοδήματος. Αν η κυοφόρος είναι άνεργη, το ποσό της
αποζημίωσης καλύπτει την αμοιβή που με βάση την
επαγγελματική κατάρτισή της θα εισέπραττε, αν εργα−
ζόταν. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η αποζημίωση
οφείλεται μόνο αν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από
το νόμο δικαστική άδεια.
Άρθρο 5
Η συμμετοχή από γυναίκα που έχει ανάγκη ωαρίων
στις δαπάνες ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης
άλλης γυναίκας, προκειμένου να λάβει ωάρια της τελευ−
ταίας (μερισμός ωαρίων), δεν θεωρείται αντάλλαγμα.
Το ποσοστό συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% των δαπανών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2008
Η Πρόεδρος της Αρχής
Ξ. ΣΚΟΡΙΝΗ − ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

Στην υπ’ αριθμ. 2190/17.3.2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 608/Β΄/9.4.2008 και αφορά την μετα−
τροπή και συγχώνευση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων
του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, σε κοινωφελή επιχείρη−
ση, διορθώνεται η παράγραφος 9 αυτής ως εξή:
«9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές
του από το δημοτικό συμβούλιο» αποτελούμενο από:
α) Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους
ένας (1) ορίζεται από το σύνολο της μειοψηφίας του
δημοτικού συμβουλίου.
β) Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους, που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
γ) Εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζόμενους, στη σύνθεση του διοικη−
τικού της συμβουλίου, μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος

των εργαζομένων, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενι−
κή συνέλευση των εργαζομένων, καταλαμβάνοντας τη
θέση ενός δημότη ή κατοίκου.
δ) Ένας (Ι) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής».
Επίσης μετά της παράγραφο 13, προστίθεται τελευ−
ταία παράγραφος που δεν περιελήφθη εκ παραδρομής
τος εξής:
«Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι συγχω−
νευθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις και η δημιουργούμε−
νη Κοινωφελής Επιχείρηση υποκαθιστά αυτοδίκαια και
χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαι−
ώματα και τις υποχρεώσεις τα συγχωνευθέντα Ν.Π.Ι.Δ.,
εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ
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