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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, καθώς και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβού−
λων − συνεργατών και μετακλητών διοικητικών
υπαλλήλων...........................................................................................
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής
αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμο−
λόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώ−
νεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών (ΚΕΠ). .........................................................................................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. ...............
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σπυρίδωνα Βούγια.........
Ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, μετατροπή και λει−
τουργία των μεταφορικών εταιρειών, αποτίμηση
του εισφερόμενου κεφαλαίου από την εκτιμητι−
κή επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010, έκ−
δοση Αδειών Οδικών Μεταφορών .................................
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
σε υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Δ΄ τρί−
μηνο του 2010. ..................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59051
(1)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα−
θώς και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων − συνερ−
γατών και μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τεύχ. Α΄/27.11.1955)

β. τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 47, καθώς και των άρ−
θρων 55, 56, 57 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τεύχ. Α΄/22.4.2005)
γ. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
& Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/τεύχ. Α΄/7.10.2009)
δ. του Π.Δ. 98/2010 «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
(ΦΕΚ 172/τεύχ. Α΄/30.9.2010).
2. Την αριθμ. 362/29.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 133/τεύχ. Β΄/29.1.2009).
3. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/τεύχ.
Β΄/7.10.2009).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000,00) ευρώ,
περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2010 και ειδικό−
τερα για το διάστημα από 30.09.2010 έως και 31.12.2010,
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εκτελούμε−
νου προϋπολογισμού του Πολιτικού Γραφείου του Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό, Ε.Φ. 23690 Κ.Α.Ε. ομάδων
0200, 0500, 0700 και 0800, ενώ κατά τα επόμενα έτη
(2011 — 2014) η προκαλούμενη δαπάνη που θα ανέρχεται
ετησίως στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών χιλι−
άδων (463.000,00) ευρώ περίπου θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος, για το σκοπό
αυτό, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ε.Φ.
7−110), αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για να επικουρεί στο έργο του τον Υφυπουργό Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του οποίου η θέση συστήθηκε με την απόφαση της
παραγράφου 2 του προοιμίου της παρούσας.
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2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την
εκπλήρωση του σκοπού του τέσσερις (4) θέσεις μετα−
κλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της
παρούσας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χι−
λιάδων (85.000,00) ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικο−
νομικό έτος 2010 και ειδικότερα για το διάστημα από
30.09.2010 έως και 31.12.2010, και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Πο−
λιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
Ε.Φ. 23690 Κ.Α.Ε. ομάδων 0200, 0500,0700 και 0800.
Κατά τα επόμενα έτη η προκαλούμενη δαπάνη θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
κατ’ έτος, για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της εκδόσεως και δημο−
σιεύσεως του Π.Δ. 98/2010 (ΦΕΚ 172/τεύχ. Α΄/30.9.2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ö
Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/62/21658
(2)
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αί−
τησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβερνή−
σεως, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους
– Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).
5. Της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/09−
12−2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες
η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται
σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.
6. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006)
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δη−
μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ.1276
Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιε−
χομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11−06−1986)».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) και το Π.Δ.
89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/07.09.2010)
9. Την αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
10. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/49/οικ. 18409/23−08−
2010 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/
Α/16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 191/1996
(ΦΕΚ 154/Α/10.07.1996), Π.Δ. 134/2005 (ΦΕΚ 93/Α/02.08.2005),
Π.Δ. 54/2006 (ΦΕΚ 58/Α/17.03.2006), σε συνδυασμό με το
Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/A/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμ−
ματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας
– Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) και το Π.Δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009).
12. Την αριθ. ΟΙΚ. 52167/21.12.2009 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντας, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β/22.12.2009)
13. Την με αρ. πρωτ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου» (ΦΕΚ 1403/Β/6.9.2010)
14. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προβλέπεται στην ΥΑ με ΑΠ Δ5−ΗΛ/
Β/Φ29/16027/6.8.2010, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή
αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου 2010
και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, κατά τα προ−
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βλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης. Τα ΚΕΠ
είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση
της διαδικασίας αυτής και σε καμία περίπτωση για την
παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.
Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι
δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των
στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.
2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται
ηλεκτρονική αίτηση με διασύνδεση του πληροφοριακού
συστήματος των ΚΕΠ e−kep ermis με την μηχανογραφική
εφαρμογή των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής
e−kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθε−
ται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής
αιτήσεων στα ΚΕΠ, από τους αρμόδιους Διαχειριστές
Δικτύων εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμο−
γής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της
διαδικασίας.
4. Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους
των ΚΕΠ σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημά−
των κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, συνιστάται
με μέριμνα των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων κέντρο
τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) με αριθμό κλήσης
που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέντρου αυτού
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης.
5. Οι καταναλωτές ενημερώνονται από τους αρμόδι−
ους Διαχειριστές Δικτύων, με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να υποβάλουν
την αίτηση στα ΚΕΠ εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή των αρμόδιων
Διαχειριστών Δικτύων, μέσω Διαδικτύου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ
είναι η παραλαβή λογαριασμού με ημερομηνία έκδοσης
μετά την 27.09.2010.
6. Η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ δε μπορεί
να ξεπερνά τους 150.000 μηνιαίως. Το μήνα Νοέμβριο
2010 το όριο αυτό καθορίζεται στις 200.000 προσελεύ−
σεις το μήνα. Ειδικά για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμ−
βριο 2010, λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος
υποβολής αιτήσεων, η προσέλευση των δικαιούχων στα
ΚΕΠ δεν μπορεί να ξεπερνά τους 60.000 για το μήνα
Οκτώβριο και τους 100.000 ανά δεκαπενθήμερο για το
μήνα Δεκέμβριο. Η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων θα
αποδεικνύεται από σύστημα καταμέτρησης αιτήσεων
μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ και
θα συνεπάγεται τη διακοπή παραλαβής αιτήσεων μέσω
ΚΕΠ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
7. Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος που
προσέρχεται στο ΚΕΠ πρέπει να:
α. προσκομίσει και να επιδείξει την ταυτότητά του
β. προσκομίσει και επιδείξει πρόσφατο λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης μετά τις
27.09.2010.
γ. να δηλώσει το ΑΦΜ (σε περίπτωση έγγαμου θα
δηλώνεται και ο αριθμός ΑΦΜ του/της συζύγου)
δ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από εξουσιοδοτη−
μένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, το οποίο θα προ−
σκομίζει για επίδειξη στο ΚΕΠ τα ανωτέρω δικαιολο−
γητικά, την ταυτότητά του και σχετική εξουσιοδότηση
ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα
δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.
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8. Η ανωτέρω αίτηση για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε.
μπορεί να συμπληρώνεται και μέσω τηλεφωνικού κέ−
ντρου που συνίσταται για την υποβολή των αιτήσεων με
αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέ−
ντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση
που ανακύπτει δυσχέρεια κατά την υποβολή αιτήσεων
αυτών με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους
τρόπους παρέχεται κάθε αναγκαία συνδρομή και πλη−
ροφόρηση σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΗ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ö
Αριθμ. Φ.500/14/127146/Ε5
(3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Τ.Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του Ν.
1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 16, του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ Α, 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαι−
δευτικών αναγκών»
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ 59/Τ.Α΄/1985) «΄Ασκηση στο επάγγελμα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.).
7. Την αριθμ. 383/18−01−2010 (ΦΕΚ 29/τΒ΄/18−01−2010)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
8. Την αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/Τ.Β΄/8−1−2010)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου.
9. Το με αρ. 1672/5565/16−03−09 έγγραφο, την αριθμ.
17/2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας καθώς και την
ορθή επανάληψη του 1693/5636 που διαβιβάστηκαν στο
Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

ΑΔΑ : 4ΙΞΨ1-Ξ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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10. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε εικοσιπέντε πέντε (25) θέσεις πρακτικής
άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής όλων
των ειδικοτήτων, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματο−
ποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01 −11−2010.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

α) Της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
β) Του Τμήματος Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με
Αναπηρίες (ΑμεΑ).
4. Της Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και
Εναέριων Μεταφορών.
5. Της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης
Ανάγκης.
6. Της Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Επιτελικής Υπο−
στήριξης.
7. Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
8. Της εποπτείας:
α) Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),
β) Του Σώματος Επιθεωρητών − Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του
τέως Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ö

Άρθρο 2

Αριθμ. 49535/7669
(4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σπυρίδωνα Βούγια

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη
νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
2. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, οι αρμοδιότη−
τες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπη−
ρεσιών, οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στις υποπε−
ριπτώσεις α, β και γ της περίπτωσης 2 του άρθρου 1
και η εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221),
δ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών» (Α΄ 28),
στ) του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).
2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Σπυρίδωνα Βούγια αναθέτουμε την άσκηση των αρμο−
διοτήτων:
1. Των εξής υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επι−
κοινωνιών:
α) της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρο−
μικών Υπηρεσιών,
β) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φάσματος και Ελέγχου
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων,
γ) της Διεύθυνσης Πιστοποίησης,
δ) του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Τομέα Επικοινω−
νιών.
2. Των εξής υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Με−
ταφορών:
α) του Τμήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Διεύθυν−
σης Επιβατικών Μεταφορών,
β) του Τμήματος Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων
Μεταφορών και του Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρό−
μων της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών,
γ) του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης
Ρδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
3. Των εξής υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοι−
κητικής Υποστήριξης:

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
β) η συγκρότηση και ο διορισμός των οργάνων διοί−
κησης των εποπτευόμενων Οργανισμών,
γ) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβου−
λίου του Κράτους,
δ) η αρμοδιότητα να αποφασίζει επί των αιτήσεων
θεραπείας.
Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2010
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΔΑ : 4ΙΞΨ1-Ξ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Β1/47833/4534
(5)
Ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, μετατροπή και λειτουρ−
γία των μεταφορικών εταιρειών, αποτίμηση του ει−
σφερόμενου κεφαλαίου από την εκτιμητική επιτρο−
πή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010, έκδοση Αδειών
Οδικών Μεταφορών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 ν.
3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (ΦΕΚ
Α΄ 174)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών
96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, περί προσβά−
σεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευ−
μάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που
διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκα−
ταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των
εσωτερικών και διεθνών μεταφορών»
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχε−
τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους
όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κα−
τάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L
300 της 14.11.2009).
4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται−
ρειών», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955 της «Περί Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄91).
6. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009
«Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων», τις διατάξεις του Προε−
δρικού Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221)
και τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 96/2010
«Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄
170).
7. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού
Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ίδρυσης,
οργάνωσης, συγχώνευσης μετατροπής και λειτουργίας
των μεταφορικών εταιρειών, καθώς και της διαδικασί−
ας αποτίμησης του εισφερόμενου κεφαλαίου από την
εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010 και
θέματα έκδοσης Αδειών Οδικών Μεταφορών
Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Σύσταση μεταφορικών εταιρειών
H σύσταση μεταφορικών εταιρειών με τη μορφή της
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) ή εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3887/2010
καθώς και η μετατροπή ή συγχώνευση λειτουργουσών
μεταφορικών εταιρειών γίνονται σύμφωνα με τις δια−

26231

τάξεις των ν. 2190/1920 και ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε
ισχύουν, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες η κάλυψη
του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με εισφο−
ρά πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στις περιπτώσεις
αυτές η αποτίμηση όλων των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων καθώς και της άυλης υπεραξίας των εισφε−
ρόμενων ΦΔΧ γίνεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του
άρθρου 7 του ν. 3887/2010.
Β. Οργάνωση και λειτουργία της Εκτιμητικής Επιτρο−
πής του άρθρου 7 του ν. 3887/2010
Β1. Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής
1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών
σε είδος κατά τη σύσταση, μετατροπή ή συγχώνευση
μεταφορικής εταιρείας και σε κάθε αύξηση κεφαλαίου
της γίνεται μετά από γνωμοδότηση της τριμελούς επι−
τροπής του άρθρου 7 του ν. 3887/2010.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τα πρόσωπα του άρ−
θρου 7 του ν. ν.3887/2010, τα οποία δεν πρέπει να έχουν
οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο πρόεδρος της
Επιτροπής είναι αρμόδιος για τη σύγκλησή της και για
τον καθορισμό της διαδικασίας αποτίμησης. Η Επιτροπή
λειτουργεί συλλογικά, ωστόσο ο πρόεδρος μπορεί να
ορίσει ένα εκ των μελών ως εισηγητή.
Η Εκτιμητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου
της, επιτρέπεται να ζητεί οικονομικά ή τεχνικά στοιχεία
από τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτιμήσει
τα εισφερόμενα οχήματα και να καλεί, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.
Β2. Λειτουργία της Επιτροπής
1. Η αίτηση για την έκδοση εκτιμητικής έκθεσης υπο−
βάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και απευθύνεται στην
Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010. Με την αίτηση
συνυποβάλλεται φάκελος που περιλαμβάνει (α) σχέδιο
Καταστατικού, (β) κατάλογο εισφερομένων ειδών, με
κάθε αναγκαίο στοιχείο και έγγραφο για την εκτίμησή
τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης. Οι
αιτούντες μπορούν να συνυποβάλλουν σχετική έκθεση
ορκωτού ελεγκτή/ λογιστή ή εκτιμητή, για τον οποίο δεν
πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που
θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα
πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν
αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την
τελευταία τριετία. Η έκθεση αυτή δεν δεσμεύει την
Επιτροπή, αλλά εκτιμάται ελεύθερα.
2. Η Έκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει την
περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις μεθόδους
αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για
το αν οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των
μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν στον αριθμό και
στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν
έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν
είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους
αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το
άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση
των μετοχών.
Για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική
κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, και ειδικότερα:
α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι
κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές
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ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδει−
ες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση
μηχανικού
β) προκειμένου περί μηχανημάτων, και επίπλων, η χρο−
νολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης,
συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη
τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για
ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.
γ) προκειμένου περί οχημάτων (ΦΔΧ, ρυμουλκούμενων,
ημι−ρυμουλκούμενων κλπ), ο χρόνος και η αξία κτήσης, ο
βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμό−
τητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους
και οι τρέχουσες τιμές πώλησης κατά τύπο παραλλαγή
και έκδοση, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του
τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού.
δ) Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των
αδειών ΦΔΧ, η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με
βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την
απόκτηση μίας αντίστοιχης νέας άδειας σύμφωνα με το
ν.3887/2010 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
με τα πλήρη δικαιολογητικά και είναι ίση με αυτήν.
3. Η έκθεση της Επιτροπής εκδίδεται εντός δύο μηνών
από την υποβολή της σχετικής αίτησης, σε τέσσερα
αντίτυπα υπογεγραμμένα από το πρόεδρο της Επιτρο−
πής και τα μέλη. Δύο εξ’ αυτών αποστέλλονται στη
Διεύθυνση ΑΕ της οικείας Περιφέρειας, η οποία την
κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο. Οι εκθέσεις αποτίμησης
των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.
4. Οι συνιστώμενες με απόφαση του οικείου Περιφε−
ρειάρχη τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές στις Περιφέ−
ρειες της χώρας, απαρτίζονται:
α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο με τον ανα−
πληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. με τον αναπληρωτή
του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανωνύμων
Εταιρειών με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Πε−
ριφέρειας.
Οι εκτιμητικές επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα.
Γ. Έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών
1. Για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 υποβάλλονται στη Δι−
εύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα εξής δικαιολο−
γητικά:
α) Το δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο π.δ 346/2001
δ) Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα
με το π.δ 346/2001
ε) Αντίγραφα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το π.δ
346/2001
στ) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης
χώρων
i) γραφείου σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ)1071/2009,
ii) στάθμευσης, φύλαξης και συντήρησης των οχη−
μάτων.

Ειδικά για τους χώρους της περίπτωσης ii, υποβάλλε−
ται επίσης τεχνική έκθεση μηχανικού, κατάλληλα υπο−
γεγραμμένη, που βεβαιώνει την ύπαρξη κατάλληλων
χώρων στάθμευσης εμβαδού τέτοιου που επαρκεί για το
σύνολο των ΦΔΧ αυτοκινήτων της εταιρείας. Η έκθεση
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Οι χώροι
αυτοί δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
2. Η Άδεια Οδικών Μεταφορών χορηγείται με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων εντός τριών μηνών από την κατάθεση του
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών. H έκδοση της άδει−
ας βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη των ανωτέρω
δικαιολογητικών.
3. Ως ημερομηνία έναρξης της έκδοσης Αδειών Οδικών
Μεταφορών ορίζεται η επόμενη της λήξης της μεταβα−
τικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 3887/2010.
Δ. Λειτουργία των μεταφορικών εταιρειών
1. Η χορήγηση άδειας ΦΔΧ σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 γίνεται με την
υποβολή των δικαιολογητικών του κεφ. Γ της παρούσας
στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η σχετική
αίτηση υπογράφεται από το πρόσωπο που νομίμως
εκπροσωπεί τη μεταφορική εταιρεία, και προσδιορίζει
τον αριθμό και την κατηγορία των αιτούμενων αδειών
ΦΔΧ.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αδειών κυκλο−
φορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων είναι η υπηρεσία Μεταφορών
της έδρας της μεταφορικής εταιρείας. Στις υπηρεσίες
Μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας τηρείται
φάκελος της εταιρείας που περιέχει τουλάχιστον τα
εξής: Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο
δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού της ΑΕ ή
ΕΠΕ που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
3887/2010, τυχόν μεταβολές, την Άδεια Οδικών Μετα−
φορών, εφόσον αυτή εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο
3 του ν. 3887/2010, τις άδειες ΦΔΧ που χορηγήθηκαν
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010, μαζί με
τις αντίστοιχες βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ περί καταβολής ει−
σφοράς, φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των
ΦΔΧ αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων, δικαιολογητικά
για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του
οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το π.δ. 346/2001 και τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, αντίγραφα της κοινοτικής
άδειας σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΟΚ)881/92 και
(ΕΚ)1072/2009, τις συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων εφό−
σον η εταιρεία διαθέτει μισθωμένα οχήματα.
Ο φάκελος των μεταφορικών επιχειρήσεων που ήδη
λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου και τηρείται
στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών των Αυτοδιοική−
σεων της χώρας περιλαμβάνει, πέραν των παραπάνω
αναφερομένων, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που
απαιτούνταν κατά τη σύσταση και λειτουργία τους.
3. Στις υπηρεσίες Μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων
της χώρας, προ της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας νέου
ΦΔΧ στο όνομα της εταιρείας, υποβάλλεται από την
αιτούσα πρόσφατο πιστοποιητικό περί μεταβολών από
την οικεία Διεύθυνση ΑΕ για τις ΑΕ ή το πρωτοδικείο
για τις ΕΠΕ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ.
Δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα και
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
αναζητούνται υπηρεσιακά.
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Ε. Διάθεση των ΦΔΧ σε περίπτωση λύσης της εται−
ρείας
1.Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία μεταφο−
ρικής εταιρείας και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
εκκαθάρισης όπως προβλέπονται στην κείμενη νομο−
θεσία (είσπραξη απαιτήσεων και εξόφληση χρεών), τα
τυχόν εναπομένοντα ΦΔΧ μεταβιβάζονται στους μετό−
χους κατά το ποσοστό ενός εκάστου στο μετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο.
2. Η μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις για την μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτων. Η σχετική
πράξη μεταβίβασης υπογράφεται από τον εκκαθαριστή
και τον αποκτώντα μέτοχο ή εταίρο. Ο φάκελος της
μεταφορικής εταιρείας που τηρείται στην υπηρεσία
Μεταφορών ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία
λύσης της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

Ö
Αριθμ. 102241
(6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε
υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων για το Δ΄ τρίμηνο του 2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων
στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) του άρθρου
6 παρ.1 και του άρθρου 20 παρ.2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων των οποίων ο αριθμός ανέρχεται
σε μέχρι τριακόσιους (300), για την αντιμετώπιση των
υπηρεσιακών αναγκών κάθε Διεύθυνσης.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη 111.150,00 Eυρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110 όπου υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση 676.800,00 Ευρώ στον προϋ−
πολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφα−
σίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι τριακοσίων (300) υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 01.10.2010
έως 31.12.2010 και μέχρι 19.533 ώρες συνολικά, για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα (40).
Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα αφο−
ρά μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση των επειγουσών
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών:
α) του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για χορήγηση
αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση που
απαιτείται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλό−
γους όσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49 Α΄), έχουν αποκτήσει το δικαίωμα αυτό,
β) του Τμήματος Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων και
Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέ−
σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
αναδιοργάνωση του μητρώου διεθνώς εκζητουμένων
αλλοδαπών και Ελλήνων στα πλαίσια εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης,
γ) του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέρι−
μνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
οργάνωση, ταξινόμηση και εκκαθάριση του αρχείου,
δ) της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παροχή μηνιαίων οικο−
νομικών στοιχείων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήρι−
ξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ και για προετοιμασία
– μελέτη του θεσμικού πλαισίου για την υποβολή φακέ−
λου για την εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας την
υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση έργων με στόχο
την απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων (ΕΣΠΑ).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 111.150,00
Ευρώ, περίπου, και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα
17−110 και τον Κ.Α.Ε. 0511.
Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΔΑ : 4ΙΞΨ1-Ξ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26234

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

