
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 475
28 Μαρτίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 

ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» ............ 1

Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δη−
μόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑ−
ΝΗΣ και στο Εθνικό Γυμναστήριο Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ 
για το οικον. Έτος 2011.............................................................. 2

Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δι−
ατάξεις του ν.3459/06 περί ναρκωτικών .................... 3

Αναγνώριση του νερού «Πηγές Κωστηλάτας στην 
Ήπειρο», πηγής «Μουρτζιά II. Βρυζοκαλάμου, Κω−
στηλάτας» στη περιοχή Σιαμαντάς της Κοινότη−
τας Θεοδοριανών στο νομό Άρτας ως Φυσικό Με−
ταλλικό Νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα 
και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο .......... 4

Σύσταση και συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής 
Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής 
(ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την 
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥ−
ΓΕΠ) ........................................................................................................... 5

Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ ................. 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 925/54 κοινή υπουρ−

γική απόφαση.................................................................................... 7
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 3122.1/3638/9/23972 

κοινή υπουργική απόφαση ..................................................... 8
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1241.2708/7/23005/ 

28−12−1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας ........................... 9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.22/ 
855/8−2−2011 απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ......................................... 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713 (1)  
 Τροποποίηση της αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 

ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: «Εφαρ−
μογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

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

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005)

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/ 
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 
(ΦΕΚ Α΄ 54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/
02.08.2005), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε 
συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 
(ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε συνδυασμό με το π.δ. 
185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με−
τονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουρ−
γείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας –
Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), το π.δ. 189/
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2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/ 
2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 
56/15.4.2010).

3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) και το π.δ. 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010).

4. Την αριθ. οικ. 46098/25.10.2010 απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη 
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.2010).

5. Το άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/1999), 
όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 3, σύμφωνα με 
την οποία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη 
της ΡΑΕ, οι κάτοχοι Άδειας μπορεί να υποχρεωθούν 
να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμο−
λόγιά τους, με την προϋπόθεση ότι: α) διασφαλίζεται η 
δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε 
κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη ΔΕΗ, η μη ύπαρξη 
επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων 
Πελατών.

6. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αριθ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/30.11.2007, ΦΕΚ Β΄ 2332/07.12.2007).

7. Το Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδι−
κα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπουργική απόφαση αριθ. 
4524/06.02.2001, ΦΕΚ Β΄ 270/15.3.2001) σύμφωνα με το 
οποίο γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες 
Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγα−
λύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες 
Πελάτες της χώρας.

8. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν.
9. Την από 30.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−

ξης (υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β΄ 1389/16.7.2008), 
σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.

10. Την αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.29/16027/06/08/2010, ΦΕΚ Β΄ 
1403/06/09/2010 απόφαση με Θέμα: «Εφαρμογή του Κοι−
νωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

11 Την αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28/02/2011 (ΦΕΚ 
Β΄/322/28.2.2011) απόφαση με θέμα: «Τροποποίη ση της 
Υπουργικής απόφασης αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/6.8.2010 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 
1403/6.9.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ5−
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1963/21.12.2010) 
και με την αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
302/22−2−2011) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο−
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

12. Την ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων της αριθ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/16027/06/08/2010, ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 
Υπ. απόφασης, σε συνέχεια αιτημάτων που υποβλήθη−
καν τόσο στη ΔΕΗ, όσο και στις κεντρικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου.

13. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ αριθ. 9/2011, η οποία δι−
αβιβάστηκε με το αριθ. Ο−46813 Έγγραφο της Αρχής.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε το άρθρο 2 της αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06−08−2010 (ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 Υπ. Από−
φασης με Θέμα: «Εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» ως εξής: 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημε−
ρολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους 
τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το 
έτος αυτό και για το σύνολο της κατανάλωσης των 
λογαριασμών αυτών.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κα−
τηγορία: 

α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά 
το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 
μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο 
μισθωτών−συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως 
κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες 
μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1400kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από 

την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το 
προη γούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο 
οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό 
εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο ή ίσο από 
το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής 
φορολογούμενων (τριτέκνων), όπως αυτό καθορίζεται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπό−
μενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1600kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου 

του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διά−
στημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και έχουν 
ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγού−
μενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο 
ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών−
συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις δια−
τάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως 
κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες 
μειώσεις εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογού−
μενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν 
συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και 
αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου 
ανεργίας του. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1400kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
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δ) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη 
με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 
όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική 
δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης 
έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά 
το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 
μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο 
που προβλέπεται για την κατηγορία Β, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω που δηλώνονται.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1600kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα 
(1) έτος γίνεται εάν για κάθε τετραμηνιαίο λογαριασμό 
του έτους αυτού πληρούνται τα αντίστοιχα όρια κα−
τανάλωσης. Εάν για κάποιο τετραμηνιαίο λογαριασμό 
υπάρξει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο 1, το Κ.Ο.Τ. δεν εφαρμόζεται 
για το τετράμηνο αυτό.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06−
08−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06/09/2010) Υπουργική απόφαση.

Γ) Έναρξη Ισχύος:
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    F 
 Αριθμ. 32427/ΙΒ (2)
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δημό−

σιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και 
στο Εθνικό Γυμναστήριο Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για το οι−
κον. Έτος 2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 4 του Α.Ν. 1835/39 (ΦΕΚ 294/Α΄/39) «Περί 

του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Δημόσιου 
Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής.

2. Του άρθρου 4 του Ν.Δ. 561/41 (ΦΕΚ 335/Α΄/41) «Περί 
του Δημοσίου Γυμναστηρίου Αθηνών Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄/ 
85) «Δομή και λειτουργία της Π.Ε. και Δ.Ε. κ.λπ.».

4. Του Α.Ν. 585/68 (ΦΕΚ 225/Α΄/68).
5. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ 

27−11−95) «Περί δημόσιου Λογιστικού, κ.τ.λ.» όπως τρο−
ποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17−8−2010) 
και ισχύει.

6. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/τ.Β΄/3−12−2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 
238.000,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί 
πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΘ στον ΚΑΕ 2482 του Ειδικού 
Φορέα 19−220.

8. Την αριθ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−10 Υπουργική 
απόφαση περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επι−
μέρους ΚΑΕ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 το ύψος της 
Κρατικής Επιχορήγησης προς τα Γυμναστήρια αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων κατά ανώτατο όριο ως ακολούθως:

1. Για το Δημόσιο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής: 
178.500,00€.

2. Για το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»: 
59.500,00€.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 19−220 
και ΚΑΕ 2482 τον Προϋπολογισμό εξόδων χρήσης 2011 
του ΥΠΔΒΜΘ και η τμηματική καταβολή στα ανωτέρω 
Γυμναστήρια, θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκε−
κριμένου ποσοστού διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    F 

 Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 33401 (3)
Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δια−

τάξεις του ν.3459/06 περί ναρκωτικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα 

Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ Α΄ 103).
2. Την αριθ. Α6β/6543/15−7−88 Υπ. απόφαση «Καθορι−

σμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών 
του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ Β΄ 535).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις αριθ. 2842901/23−06−2010, 2842902/23−06−2010 και 
2842903/23−06−2010 Αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγη−
σης άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊ όντων 
Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg.

5. Το από 12−01−2011 αίτημα της Εταιρείας Fresenius 
Kabi Hellas AEE.

6. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθ. 1/08−02−2011.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg, (κόνις για παρασκευή 
πυκνού διαλύματος για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος 
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ή διαλύματος για έγχυση 1mg/vial, 2mg/vial, 5mg/vial), 
τα οποία προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, στον 
Πίνακα Γ΄ του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F 

 Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ26442 (4)
Αναγνώριση του νερού «Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπει−

ρο», πηγής «Μουρτζιά II. Βρυζοκαλάμου, Κωστηλάτας» 
στη περιοχή Σιαμαντάς της Κοινότητας Θεοδορια−
νών στο νομό Άρτας ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό χα−
μηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για 
δίαιτα πτωχή σε Νάτριο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.
2. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83), και ιδίως το άρθρο 

1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις αριθ. ΔΥ1δ/59070 σχετ. 27930/24.6.10, ΔΥ1δ/ 

88157/5.8.10, ΔΥ1δ/166103/19.1.11 και ΔΥ1δ/οικ.141756/12.11.10 
αποφάσεις με τις οποίες συγκροτήθηκε επιτροπή για την 
αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών.

4. Η από 23.3.10 Αίτηση της εταιρείας «Πηγές Κωστη−
λάτας Α.Ε. Euro waterland».

5. Το αριθ. 75/15.3.11 πρακτικό της Επιτροπής που προ−
βλέπεται από το Π.Δ. 433/83 με το οποίο η Επιτροπή 
γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού ως φυσικό 
μεταλλικό νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και 
κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο.

6. Ο Νόμος 3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Β΄/11.7.05 ) περί Οργά−
νωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές διατάξεις.

7. Ο Νόμος 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Β΄/6.8.03) περί Οργά−
νωσης και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας και άλλες Διατάξεις, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε το νερό «Πηγές Κωστηλάτας στην 
Ήπειρο» της εταιρείας Eurowaterland Α.Ε., πηγής Μουρ−
τζιά ΙΙ, Βρυζοκαλάμου Κωστηλάτας στην περιοχή Σια−
μαντάς της κοινότητας Θεοδοριανών στο νομό Άρτας 
σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό χαμηλής περιεκτικότητας 
σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο 
γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το Π.Δ. 433/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφο−
ρίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών.

Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία 
έκδοσής της.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/28214 (5)
Σύσταση και συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επι−

τροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την 
εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 19, παρ. 1 και 2 του Ν. 3882/2010 «Εθνική 

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄)» (Φ.Ε.Κ. 166/
Α΄/22.09.2010).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/ 
07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Τουριστικής Ανάπτυξης».

4. Των άρθρων του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/07.10.2009).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13.06.2003), άρθρο 10, πα−
ράγραφος 2, εδάφιο στ΄.

6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/
Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών 
υπογραφών». 

7. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09.09.1999).

8. Του άρθρου 6, παρ. 7 του Ν. 3242/2004 σχετικά με την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/24.05.2004).

9. Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/7841/κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδι−
άσκεψη (Φ.Ε.Κ. 539/Β΄/21.04.2005).

10. Το αριθ. 76/26.1.2011 έγγραφο του Υφυπουργού 
Τουρισμού.

11. Το αριθ. 89/26.1.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμμα−
τέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής.

12. Το αριθ.  2537/28.01.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμ−
ματείας Αθλητισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής»

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό Ση−
μείο Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ).

2. Στο «ΚΟΣΕ» του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού εκπροσωπούνται όλες οι εποπτευόμενες από 
το Υπουργείο δημόσιες αρχές, του πρώην Υπουργεί−
ου Πολιτισμού, οι οποίες εποπτεύονται από την Γενική 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
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της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, της Γενικής Γραμ−
ματείας Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτιστικών και Τουριστικών Υποδομών. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ

1. Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, κα−
θώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 
για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των 
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων 
αρχών που εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 
1 της παρούσας. Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσω−
τερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του 
Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του, και 
αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας 
των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανι−
σμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

2. Ειδικότερα, το έργο του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού περιλαμβάνει:

2.1) Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 
καταλόγου, μεταξύ άλλων:

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδο−
μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών 
που εκπροσωπεί,

β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δη−
μοσίων αρχών που εκπροσωπεί,

γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεω−
χωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή−
σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφο−
ριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,

ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους. 

2.2) Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την 
πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που 
εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παρά−
γει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

2.3) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και 
διοικητικών μέτρων ώστε:

α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρε−
σίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,

β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε−
δομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις 
του παρόντος νόμου,

γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις 
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνι−
κού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας 
και Υπηρεσιών».

2.4) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συ−
γκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφή−
σεων Ελλάδος σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 18 του 
ν. 3882/2010.

3. Το ΚΟΣΕ προτείνει στις δημόσιες αρχές που εκπρο−
σωπεί νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την 
προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις 
του ν. 3882/2010.

Άρθρο 3
Συγκρότηση 

Το ΚΟΣΕ είναι 16/μελές συλλογικό όργανο και απο−
τελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού. Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να είναι 
πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πα−
νεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξει−
δικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιό−
τητάς τους.

Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται η Γατοπούλου Ευγε−
νία του Γεωργίου, Μόνιμη υπάλληλος με Α΄ Βαθμό του 
Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του 
ΥΠΠΟΤ, Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων, αναπληρούμενη από τον Αντωνόπουλο 
Λεωνίδα του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης της 
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με Α.Δ.Τ. ΑΒ068280. 

Μέλη του ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής:
1. Ανδρουλάκης Άγγελος του Σωτηρίου, μόνιμος υπάλ−

ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό 
Α΄, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ522524. 

2. Αντωνόπουλος Λεωνίδας του Δημητρίου, μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με 
βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού, με Α.Δ.Τ. ΑΒ068280. 

3. Βαρσαμής Εμμανουήλ του Γεωργίου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 
Ε.Ο.Τ. κλάδου ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογράφων Μηχανικών, 
υποδιευθυντής της Δ/νσης Περιουσίας της Υποδιεύθυν−
σης Ωρίμανσης και Τοπογραφικών Μελετών της ΕΤΑ 
με Α.Δ.Τ. Τ504454. 

4. Βιδάλη Άρτεμις του Ελευθερίου, υπάλληλος της 
ΜΟΔ Α.Ε. του κλάδου (360/ΠΕ/100) Μηχανολόγων Μηχα−
νικών που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία 
Τομέα Πολιτισμού και Τουρισμού με Α.Δ.Τ. ΑΙ059372

5. Γατοπούλου Ευγενία του Γεωργίου, Μόνιμη υπάλλη−
λος με Α΄ Βαθμό του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟΤ, Γενική Διευθύντρια Αναστή−
λωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

6. Γιουρούσης Αντώνιος του Ιωάννη, μόνιμος υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογρά−
φων Μηχανικών του ΥΠΠΟΤ με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας 
του ΥΠΠΟΤ με Α.Δ.Τ. Λ309585

7. Δέτσης Ιωάννης του Αθανασίου, μόνιμος υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ4 Αναλυτών/Προγραμματιστών με βαθμό 
Α΄, Προϊστάμενος του τμήματος ΗΕΣ και Η/Υ (Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού) με Α.Δ.Τ. Π61649.

8. Καμπουράκης Άγγελος του Νικολάου, μόνιμος υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογρά−
φων Μηχανικών του ΥΠΠΟΤ με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας και Κτη−
ματολογίου του ΥΠΠΟΤ με Α.Δ.Τ. Χ163133

9. Κάτσουνας Παντελής του Ιωάννη, μόνιμος υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών−Αρχιτεκτόνων με 
βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ521229. 
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10. Κλωνιζάκη Αριάδνη του Μιλτιάδη, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στη Δ/νση Προϊ−
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με 
Βαθμό Β΄ και Α.Δ.Τ. Ξ135094, ως μέλος του ΚΟΣΕ και 
συντονίστρια στον κύκλο της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτισμού.

11. Λαγάνης Σταμάτης του Ευσταθίου, μόνιμος υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, Προϊ−
στάμενος Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο−
γιών της Διεύθυνσης Διοικητικού (Γενική Γραμματεία 
Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. Τ076746. 

12. Ξυνοστάθη Μαρία του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη 
του γραφείου Εθνικού Χωροταξικού Αθλητικών Εγκα−
ταστάσεων (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με Α.Δ.Τ. 
ΑΑ031222.

13. Παγάνης Ιωάννης του Φωτίου, μόνιμος υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών με βαθμό Α΄, Γενικός Δ/ντής 
Υποστήριξης Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού) με Α.Δ.Τ. ΑΗ107381

14. Παπαδάκη Χαρίκλεια−Μαρία του Βασιλείου, υπάλλη−
λος (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΠΕ Αγρο−
νόμων−Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄ και Α.Δ.Τ. 
ΑΒ034035 ως μέλος του ΚΟΣΕ και ως συντονίστρια 
στον κύκλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

15. Σχιστού Δέσποινα του Ηλία, μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών−Αγρονόμος Τοπο−
γράφος Μηχανικός της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων 
(Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. ΑΒ632098. 

16. Χατζηχρήστος Κωνσταντίνος του Πέτρου, μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΥΠΠΟΤ με 
βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με Α.Δ.Τ. Λ088026.

Ως Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Παγιούλας Νι−
κόλαος του Πέτρου, υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικών με βαθμό Β΄ και Α.Δ.Τ. ΑΒ028326.

1. Οι θέσεις αριθ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 13, 16 είναι ex 
officio.

2. Τα μέλη του ΚΟΣΕ δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή 
τους σε αυτό και εργάζονται και συνεδριάζουν εντός 
ωραρίου εργασίας. 

3. Για την Γραμματειακή Υποστήριξη στην Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται η Αθανασοπούλου 
Ξανθίππη του Σπυρίδωνα, υπάλληλος με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων με βαθμό Β΄ και Α.Δ.Τ. 
Π568770.

4. Για την Γραμματειακή Υποστήριξη στην Γενική 
Γραμματεία Τουρισμού και στην Γενική Γραμματεία 
Πολιτιστικών και Τουριστικών Υποδομών ορίζεται ο Κα−
μπίτσης Χρήστος του Γερασίμου, μόνιμος υπάλληλος 
με βαθμό Β΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού, κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής και Α.Δ.Τ. Ν533697.

5. Για την Γραμματειακή Υποστήριξη των υπηρεσιών 
του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού ορίζεται ο Παγιούλας 
Νικόλαος του Πέτρου, υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικών με βαθμό Β΄ και Α.Δ.Τ. ΑΒ028326.

Άρθρο 4
Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΚΟΣΕ επικουρούνται 
στο έργο τους από Γραμματεία, τα μέλη της οποίας 
αποτελούνται από υπαλλήλους Διοικητικού κλάδου 
όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία 
του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα 
των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω της Γραμματείας, 
τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέμα−
τα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από τον 
Γραμματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον δύο (2) 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα πε−
ρίπτωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν 
να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία (1) 
ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί 
να γίνεται ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας, τούτο 
όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμ−
μένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώριση στο 
ηλεκτρονικό Μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ, στο 
οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι 
ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
του ΚΟΣΕ.

3. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των 
μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η πραγ−
ματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. 
Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία είναι δυνατή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται 
κατά τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του 
Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχω−
ρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ 
μπορούν να επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φο−
ρείς ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται 
να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική 
αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΟΣΕ 
το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

5. Η Γραμματεία της παραγράφου 3,4,5 του άρθρου 
3 παρόντος τηρεί τα ηλεκτρονικά Μητρώα, αρχεία και 
διευθύνσεις για τη λειτουργία του ΚΟΣΕ, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος, και ασκεί 
κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται από τον 
Πρόεδρο. Το πρωτόκολλο τηρείται από την Γενική Διεύ−
θυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

6. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΚΟΣΕ και 
έγγραφης συνεννόησης με τους Προϊσταμένους των 
υπαλλήλων, είναι δυνατόν τα μέλη του να απαλλάσσο−
νται από άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 5
Αποφάσεις – Πρακτικά 

1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι 
φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμ−
μετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη της Γραμματείας 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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2. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, 
τα οποία συντάσσει ο Γραμματέας του και τα οποία τη−
ρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, 
ιδίως, ποια μέλη παραβρέθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, 
τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιε−
κτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών 
που μειοψήφησαν.

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 6

Με απόφαση του ΚΟΣΕ μπορούν να συγκροτούνται 
ομάδες εργασίας για τη στήριξη του ΚΟΣΕ στην εκτέ−
λεση του έργου του. 

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρού−
σα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογι−
κών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Δια−
δικασίας (Ν.2690/1999, Α΄ 45), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
   Αριθμ. 694 (6)

Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις της παρ. 5(α) του άρθρου 14 του 

Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.03.2000 τ.Α΄),
− Την προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1845/3.09.2009 τ.Β΄),

− Τις αποφάσεις της με αριθ. 35/10.06.2010, συνεδρία−
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

− Την απόφαση της με αριθ. 22/22.9.2010 (θέμα 3.7) 
συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Επιστημών.

− Την απόφαση της με αριθ. 1/6.10.2010 (θέμα 2.2) συ−
νεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επι−
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού.

− Την απόφαση της με αριθ. 8/26.01.2011 (θέμα 3.2) 
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού ούτε του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά δυο (2) κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ 
του Ιδρύματός μας, ως εξής:

Μία θέση ΕΕΔΙΠ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
η οποία προέρχεται από τη συνταξιοδότηση μέλους 
ΕΕΔΙΠ

− Μία θέση ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Προσχο−
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για το 
έτος 2009 στο πλαίσιο της προκήρυξης κενών θέσεων 

Ε.Ε.ΔΙ.Π. του εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού 
αναπτυξιακού προγράμματος 2009 − 2012, από το Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 10 Μαρτίου 2011

Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην αριθ. 925/54 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων από την εφαρμογή του 
άρθρου 4 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές Ρυθμίσεις για 
τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερο−
γραμμές ΑΕ», «Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ», «Ολυμπιακή 
Αεροπορία − Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα 
ΑΕ» και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει»,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 439/Β΄/18.3.2011, στην 
σελ. 6470, στήλη 2η, στην παράγρ. αριθ. 11, στη δεύτερη 
γραμμή, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «...προκαλείται δαπάνη ύψους 
64.368.37,00 ευρώ»,

στο ορθό: «...προκαλείται δαπάνη ύψους 64.368.371,00 
ευρώ».

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απασχόλησης
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
F

   (8)
   Στην αριθ. 3122.1/3638/9/23972 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411/τ.Β΄/16.3.2011, στη σελίδα 
5891, 2η στήλη και στο 2° στίχο από πάνω, διορθώνεται 
ο αριθμός της απόφασης ως εξής:

Από το εσφαλμένο «3122.1/3638/23972»,
στο ορθό «3122.1/3638/9/23972.

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
   (9)

   Στην αριθ. 1241.2708/7/23005/28−12−1995 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτι−
λίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/ΤΑΠΣ/12−1−1996, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 3122.1/2708/20/23005/3−3−2006
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
50/ΤΑΠΣ/16−3−2006 και αφορά στην εγκατάσταση γραφεί−
ου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/68 
και Ν. 27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09 της εταιρείας NEW 
KRONOS STAR MARITIME COMPANY S.A., που εδρεύει 
στον ΠΑΝΑΜΑ, γίνεται η εξής διόρθωση, όπου στις απο−
φάσεις αυτές αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας:

Από το εσφαλμένο «NEW KRONOS STAR MARITIME CO»,
στο σωστό «NEW KRONOS STAR MARITIME COMPANY S.A.».

  (Από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας)
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   Στην αριθ. ΔΔΟ/Φ.101.22/855/8−2−2011 απόφαση 
του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 394/Β΄/14−3−2011, στο άρθρο 

1 παράγρ. 2, στην τρίτη και τέταρτη σειρά, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «του Υπουργού και του Υπουργού 
ΥΘΥΝΑΛ»,

στο ορθό «του Υπουργού και του Υφυπουργού 
ΥΘΥΝΑΛ».

  (Από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας)  
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