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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη αγρονομι−
κού προσωπικού – Αναρρωτικές άδειες ...................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ−ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «ΦΑΜΠΟΥΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
με το κίνητρο της επιχορήγησης.............................................
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων και Φο−
ρολογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα
Κω ..................................................................................................
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. .............
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Χαλανδρί−
ου, που πληρούνται από άτομα που προστατεύ−
ονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών. .......................................................................................
Τροποποίηση του π.δ/τος 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43) « Κα−
τάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγο−
ρίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδια−
γραφές αυτών», όπως ισχύει. .............................................
Σύσταση Θέσης στο Δήμο Μελισσίων ................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Αριθμ. 1011/14/9
(1)
Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη αγρονομι−
κού προσωπικού – Αναρρωτικές άδειες
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3585/2007 «Προστασία
του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ − 148).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄− 3).

Άρθρο 1
Ασθένειες και νοσηλεία αγρονομικού προσωπικού
1. Το αγρονομικό προσωπικό εφοδιάζεται από την Υπη−
ρεσία του με το ατομικό δελτίο ασθενειών. Το ατομικό
δελτίο ασθενειών τηρείται από τους ίδιους τους ενδια−
φερόμενους, αντίγραφο δε αυτού τηρεί παράλληλα και
η Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.
2. Το αγρονομικό προσωπικό που ασθενεί, υποχρεού−
ται να ενημερώνει την Υπηρεσία του για την ασθένεια
και μεταβαίνει για εξέταση στο αρμόδιο για την ιατρική
του περίθαλψη Υγειονομικό προσωπικό, όπως ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3585/2007, προσκομί−
ζοντας απαραίτητα και το ατομικό δελτίο ασθενειών.
3. Όσοι από το αγρονομικό προσωπικό δηλώσουν
ασθένεια, υποχρεούνται μετά την εξέτασή τους, να
ενημερώσουν, περί του αποτελέσματος, έγκαιρα την
Υπηρεσία τους και ιδίως αν αφέθηκαν ή όχι ελεύθεροι
υπηρεσίας. Κατά την επάνοδό τους στη Υπηρεσία προ−
σκομίζουν τη γνωμάτευση του ιατρού και το ατομικό
τους δελτίο ασθενειών, για σχετική εγγραφή στο τηρού−
μενο από την Υπηρεσία αντίγραφο ατομικού δελτίου.
Άρθρο 2
Ασθενείς αδειούχοι ή με φύλλο πορείας
1. Αγρονομικός υπάλληλος που ασθενεί ενώ βρίσκεται
σε άδεια ή κινείται με φύλλο πορείας, παρουσιάζεται ή
ειδοποιεί για την ασθένειά του την τοπική αγρονομική
Υπηρεσία, η οποία με έγγραφό της τον παραπέμπει
στον αρμόδιο, για την ιατρική περίθαλψη των αγρονο−
μικών υπαλλήλων, ιατρό.
2. Σε περίπτωση που ο ασθενής κινείται με φύλλο
πορείας, ο ιατρός γνωματεύει αν αυτός μπορεί να ταξι−
δέψει ή όχι και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική
υπόδειξη. Αν ο ασθενής αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, μπορεί να παραμείνει
στο τόπο που ασθένησε ή να μεταβεί στον προορισμό
του, εκτός αν ο ιατρός έχει γνωματεύσει ότι δεν είναι
σε θέση να ταξιδέψει.
3. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
εφαρμόζονται και για όσους ασθενούν ή έχουν άδεια
ημερήσιας ανάπαυσης ή έχουν απαλλαγεί από εκτέλεση
υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο.
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4. Αγρονομικός υπάλληλος που ασθενεί, ενώ βρίσκεται
στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε λόγο και έχει ανάγκη
ιατρικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή αναρρωτικής
άδειας, απευθύνεται στην οικεία Ελληνική Πρεσβεία ή
Προξενείο. Ο χρόνος μέχρι και της ημέρας άφιξης του
ασθενή στην Ελλάδα, με βεβαίωση της παραπάνω Πρε−
σβείας ή Προξενείου, θεωρείται χρόνος νοσηλείας στο
εξωτερικό. Αν η Πρεσβεία ή το Προξενείο χορηγήσει
αναρρωτική άδεια, αυτή ισχύει τόσο στην αλλοδαπή
όσο και στην ημεδαπή και δεν απαιτείται παραπομπή
στην υγειονομική επιτροπή. Ασθενής που, μετά από νο−
σηλεία, επιστρέφει από την αλλοδαπή και έχει ανάγκη
αναρρωτικής άδειας ακολουθεί τη διαδικασία της παρ.
3 του άρθρου 4, θεωρούμενης της επομένης της ημέ−
ρας αφίξεώς του στην Ελληνική Επικράτεια ως ημέρας
εξόδου από νοσοκομείο ή κλινική.
Άρθρο 3
Ενέργειες υγειονομικού προσωπικού.
Το υγειονομικό προσωπικό, εξετάζει τον ασθενή και
ενημερώνει το ατομικό του δελτίο, σημειώνοντας τον
χρόνο που κρίνει ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπη−
ρεσίας. Στο ατομικό δελτίο, επίσης, οφείλει να ανα−
γράφει σύντομο ιστορικό για την παρακολούθηση της
κατάστασης της υγείας του ασθενή.
Άρθρο 4
Ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας
1. Οι ασθενείς μπορούν, ύστερα από γνωμάτευση του
υγειονομικού προσωπικού, να αφεθούν ελεύθεροι υπη−
ρεσίας στις εξής περιπτώσεις:
α. Μέχρι τέσσερις ημέρες, εφόσον η πάθησή τους
δικαιολογεί απουσία από τα υπηρεσιακά τους καθή−
κοντα.
β. Μέχρι τέσσερις ακόμη ημέρες, αν δεν έχουν απο−
θεραπευθεί από την πάθηση για την οποία αφέθηκαν
ελεύθεροι υπηρεσίας επί τετραήμερο.
γ. Μέχρι τέσσερις ακόμη ημέρες, αν μετά την πάρο−
δο των οκτώ ημερών αρρώστησαν από διαφορετική
πάθηση.
δ. Αν οι ασθενείς μετά την πάροδο των οκτώ ή δώ−
δεκα ημερών αντίστοιχα, δεν αποθεραπευθούν, παρα−
πέμπονται σε νοσοκομείο ή στην υγειονομική επιτροπή,
εφόσον η πάθησή τους, δεν απαιτεί νοσηλεία.
ε. Τα όρια των οκτώ ή δώδεκα ημερών αποχής υπολο−
γίζονται κατά περίπτωση, είτε η αποχή είναι συνεχής,
είτε τμηματική, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της
πρώτης αποχής.
3. Ασθενής που εξέρχεται από οποιοδήποτε νοσηλευ−
τικό ίδρυμα παρουσιάζεται το αργότερο την επομένη
στην Υπηρεσία του και παραδίδει το εξιτήριο. Σε περί−
πτωση που η αυτοπρόσωπος παρουσίασή του δεν είναι
δυνατή για σοβαρούς λόγους υγείας, τότε το εξιτήριο
προσκομίζεται στην Υπηρεσία από τους οικείους του. Η
Υπηρεσία αφού ενημερώσει με σήμα όλες τις Υπηρεσίες
που είχαν λάβει γνώση της εισόδου του ασθενή στο
νοσηλευτικό ίδρυμα, παραπέμπει αυτόν στο υγειονομικό
προσωπικό, με τη σειρά που αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 27 του ν. 3585/2007, για ιατρική εξέταση.
Το υγειονομικό προσωπικό γνωματεύει αν ο ασθενής
μπορεί να εκτελέσει υπηρεσία η αν πρέπει να αφεθεί
ελεύθερος υπηρεσίας ή να παραπεμφθεί στις υγειονομι−
κές επιτροπές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27
του ιδίου νόμου, για χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

4. Οι ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας απαγορεύεται
να απομακρύνονται από την οικία τους, χωρίς δικαιο−
λογημένη αιτία. Για απομάκρυνση από την περιοχή της
κατοικίας τους απαιτείται άδεια του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Η άδεια αυτή χορη−
γείται ύστερα από γνωμάτευση ιατρού που ασκεί την
υγειονομική υπηρεσία.
5. Ασθενείς που έχουν ανάγκη ειδικών παρακλινικών
εξετάσεων, αν κριθεί με γνωμάτευση αρμόδιου ιατρού
ότι για τις εξετάσεις αυτές επιβάλλεται αποχή από την
εκτέλεση της υπηρεσίας, αφήνονται ελεύθεροι υπηρε−
σίας μέχρι τέσσερις ημέρες. Αν απαιτείται μεγαλύτερο
διάστημα τότε παραπέμπονται στην υγειονομική επιτρο−
πή, η οποία αποφαίνεται σχετικά, χορηγώντας ή μη την
απολύτως αναγκαία αναρρωτική άδεια.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διοικητών Υπηρεσιών
Οι διοικητές ή προϊστάμενοι Υπηρεσιών, για την υγει−
ονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού
τους, έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Μεριμνούν για την άμεση ειδοποίηση του ιατρού,
όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να μεταβεί για εξέ−
ταση, καθώς και σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής του
ασθενή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα.
β. Ενημερώνουν τον ιατρό για τις περιπτώσεις που
προσωπικό δηλώνει ασθένεια, ύστερα από διάθεσή του
σε υπηρεσία. Επίσης, εισηγούνται την παραπομπή αγρο−
νομικού υπαλλήλου σε νοσοκομείο για κατ΄ επανάληψη
δήλωση ασθένειας.
γ. Ελέγχουν πειθαρχικά εκείνους από το προσωπικό
που δηλώνουν ασθένεια προσποιούμενοι τον ασθενή,
καθώς και τους ελεύθερους υπηρεσίας ασθενείς που
απομακρύνονται χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια
της Υπηρεσίας από την οικία τους ή την περιοχή που
βρίσκεται η οικία τους.
δ. Προσυπογράφουν και παραδίδουν στον ασθενή το
εισιτήριο που εκδίδει το υγειονομικό προσωπικό, όταν
πρόκειται για εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσοκομείο της
περιοχής ή του νομού που υπηρετεί. Ο ασθενής κατά
την εισαγωγή στο νοσοκομείο φέρει μαζί του το ατομικό
βιβλιάριο και το δελτίο ασθενειών. Όταν πρόκειται για
εισαγωγή σε άλλο μη στρατιωτικό νοσοκομείο ή κλι−
νική, δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια εκτός αν αυτό
επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.
ε. Χορηγούν τα φύλλα πορείας στους ασθενείς που
πρόκειται να εισαχθούν σε στρατιωτικά ή άλλα νοσοκο−
μεία ή κλινικές εκτός της περιφέρειάς τους ή του νομού.
Η χορήγηση γίνεται με βάση την ιατρική γνωμάτευση,
από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι ο ασθενής δεν
μπορεί να θεραπευθεί σε νοσοκομείο ή κλινική της πε−
ριφέρειάς του ή του νομού ή ότι πρέπει να μεταβεί σε
νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Ο ασθενής
αφού λάβει το φύλλο πορείας, με την επισυναπτόμενη
σ΄ αυτό γνωμάτευση, παρουσιάζεται στην αγρονομική
Υπηρεσία του τόπου νοσηλείας και εισάγεται στο νο−
σοκομείο με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής.
στ. Μεριμνούν, ώστε ο ασθενής να συνοδεύεται από
αγρονομικό υπάλληλο σε περίπτωση που, σύμφωνα με
την ιατρική γνωμάτευση, πάσχει από βαριά ασθένεια
ή αν η κατάστασή του καθιστά αναγκαία την ύπαρξη
υπηρεσιακού συνοδού.
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Άρθρο 6
Διαδικασία εισαγωγής σε νοσοκομείο

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διανυόντων αναρρωτικές άδειες

1. Το αγρονομικό προσωπικό νοσηλεύεται στα κατά
τόπους στρατιωτικά ή άλλα νοσοκομεία και ιδιωτικές
κλινικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκομεία γενικά,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Όταν πρόκειται για εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσο−
κομείο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτ.
δ΄ και ε΄ του άρθρου 5.
β. Όταν πρόκειται για εισαγωγή σε άλλα μη στρατιω−
τικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές της περιφέρειας ή
του νομού, όπου υπηρετεί ο ασθενής, εφαρμόζονται οι
ισχύουσες για τη νοσηλεία των δημοσίων υπαλλήλων
διατάξεις. Σε περίπτωση που τα νοσοκομεία ή οι κλι−
νικές βρίσκονται εκτός της περιφέρειας ή του νομού,
όπου υπηρετεί ο ασθενής, εφαρμόζονται ανάλογα και
οι διατάξεις των περιπτ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 5.
3. Για το χρόνο που μεσολαβεί από την αναχώρηση
του ασθενή με φύλλο πορείας και μέχρι την εισαγωγή
του σε νοσοκομείο ή κλινική, καθώς και τον πραγμα−
τικό χρόνο που διανύεται για την επιστροφή του στην
Υπηρεσία, που ανήκει οργανικά, ο ασθενής λογίζεται
ελεύθερος υπηρεσίας.

1. Όσοι ασθενείς λάβουν αναρρωτική άδεια τη διανύ−
ουν στον τόπο που δήλωσαν ότι επιθυμούν ενώπιον της
υγειονομικής επιτροπής. Με τη λήξη της αναρρωτικής
τους άδειας υποχρεούνται να παρουσιασθούν ενώπιον
της υγειονομικής επιτροπής για επανεξέταση. Η υγειο−
νομική επιτροπή, εφόσον πρόκειται για συνήθη αναρρω−
τική άδεια ή για πρώτη και δεύτερη μακρά αναρρωτική
άδεια, γνωματεύει αν οι ασθενείς είναι ικανοί για υπη−
ρεσία ή αν πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω άδεια.
2. Ασθενείς που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια τε−
λούν από πλευράς πειθαρχίας υπό την εποπτεία της
αγρονομικής Υπηρεσίας του τόπου όπου διανύεται η
άδεια.

Άρθρο 7
Αναρρωτικές άδειες
1. Οι αναρρωτικές άδειες στο αγρονομικό προσωπικό
χορηγούνται από τις υγειονομικές επιτροπές που ορί−
ζονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 3585/2007. Οι άδειες αυτές χορηγούνται στο αγρονο−
μικό προσωπικό που πάσχει από μία ή περισσότερες ιά−
σιμες παθήσεις, για νοσηλεία, θεραπεία ή ανάρρωση.
2. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται ως εξής:
α. Συνήθης αναρρωτική άδεια, διάρκειας μέχρι εξήντα
(60) ημερών αρχικά και σε περίπτωση μη αποθεραπείας,
μέχρι τριάντα (30) ημερών ακόμη.
β. Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια, διάρκειας από
τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες .
γ. Δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η δι−
άρκεια, αθροιστικά με την πρώτη, δεν μπορεί να υπερβεί
τους δέκα οκτώ (18) μήνες.
δ. Τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποία η διάρ−
κεια, αθροιστικά με τις δύο προηγούμενες δεν μπορεί
να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η άδεια
αυτή χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για
πολύ βαριά νοσήματα τα οποία κατά την κρίση της
υγειονομικής επιτροπής έχουν πιθανότητα ίασης.
3. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και
όχι τμηματικά και δεν επιτρέπεται η διακοπή ή η μείω−
σή τους από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών. Αν
αυτός που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια επιθυμεί τη
διακοπή της και την ανάληψη υπηρεσίας, παραπέμπε−
ται υποχρεωτικά στην υγειονομική επιτροπή, η οποία
γνωματεύει για το αν το επιτρέπει ή μη η κατάσταση
της υγείας του.
4. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επομένη
της χορήγησής τους. Ο χρόνος που παρεμβάλλεται από
την παραπομπή του ασθενή στις υγειονομικές επιτρο−
πές, μέχρι τη χορήγηση αναρρωτικής αδείας, θεωρείται
ελεύθερος υπηρεσίας.

Άρθρο 9
Συγκρότηση Υγειονομικής Επιτροπής
Η Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αγροφυλακής
συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού το μήνα Ιανουά−
ριο κάθε έτους και αποτελείται από τρεις υγειονομικούς
αγρονομικούς υπαλλήλους, με ισάριθμους αναπληρωμα−
τικούς. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κατά βαθμό
ανώτερος και επί ισοβαθμίας ο αρχαιότερος, με αναπλη−
ρωτή τον ανώτερο ή αρχαιότερο, αντιστοίχως, από τα
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. Με την ίδια διαταγή
ορίζεται αγρονομικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων,
με βαθμό αγρονόμου ή αρχιφύλακα, ως γραμματέας
της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Υγειονομικής Επιτροπής
Η Υγειονομική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εξετάζει τη σωματική ικανότητα και καταλληλότη−
τα, από υγειονομικής πλευράς, του εν ενεργεία αγρο−
νομικού προσωπικού και με αιτιολογημένη γνωμάτευση
αποφαίνεται επ΄ αυτής.
β. Αποφαίνεται για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών.
Αν κρίνει ότι ο ενώπιον της παραπεμφθείς πάσχει από
νόσημα, πάθηση ή βλάβη που μπορεί να ιαθεί μέσα σε
διάστημα δύο μηνών, τότε αποφαίνεται για τη χορήγηση
στον ασθενή όχι μακράς αλλά συνήθους αναρρωτικής
άδειας.
γ. Εξετάζει τους τελούντες σε κατάσταση υπηρεσίας
γραφείου και αποφαίνεται αν η υγεία τους επιτρέπει
ακίνδυνα την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου
ή εκπαιδευτικού προγράμματος.
2. Η ως άνω Επιτροπή αποτελεί το συμβουλευτικό
όργανο της Ελληνικής Αγροφυλακής και γνωματεύει για
κάθε περίπτωση που σχετίζεται με την, από υγειονομι−
κής πλευράς, σωματική ικανότητα και καταλληλότητα
του αγρονομικού προσωπικού. Οι γνωματεύσεις αυτές
εκδίδονται μετά από σχετικό έγγραφο του Αρχηγού
της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Άρθρο 11
Περιπτώσεις παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή
1. Το εν ενεργεία αγρονομικό προσωπικό παραπέ−
μπεται στην Υγειονομική Επιτροπή στις εξής περιπτώ−
σεις:
α. Όταν πάσχει από νόσους, παθήσεις ή βλάβες, οι
οποίες κατά την πρώτη διάγνωση χαρακτηρίσθηκαν
δυσίατες. Η ένδειξη παραπομπής τίθεται από τον θερά−
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ποντα ιατρό ή εφόσον πρόκειται για παράταση αναρ−
ρωτικής άδειας, από την επιτροπή.
β. Όταν, λόγω ασθενείας, υπερβεί τους έξι (6) μήνες,
συνέχεια ή διακεκομμένα, αποχής από την Υπηρεσία του
κατά την τελευταία διετία. Στο εξάμηνο αυτό υπολο−
γίζονται όλες οι αποχές από την Υπηρεσία για λόγους
υγείας, όπως νοσηλεία, αναρρωτική άδεια και χρόνος
ελεύθερου υπηρεσίας.
γ. Προκειμένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της
υγείας του, όταν μέσα στην τελευταία τετραετία κωλύ−
θηκε να εκτελέσει υπηρεσία για διάστημα περισσότερο
από τριάντα μήνες, συνεχώς ή διακεκομμένα, εξ αιτίας
νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους
υγείας.
2. Κατά την παραπομπή στην υγειονομική επιτροπή, οι
παραπέμπουσες Υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλ−
λουν σ΄ αυτή με τον ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας
κινήσεώς του, με τους οικείους του ή υπηρεσιακά: α)
Το παραπεμπτικό τους έγγραφο, β) Το τηρούμενο από
τον ασθενή δελτίο ασθενειών του και για όσους δεν
έχουν, αντίγραφο φύλλου μητρώου γ) Το παραπεμπτικό
σημείωμα (γνωμάτευση) του ιατρού, δ)Το βιβλιάριο ια−
τροφαρμακευτικής του περίθαλψης και ε) κάθε στοιχείο
σχετικό με την πάθησή του, όπως εξιτήριο νοσοκομείου
ή κλινικής, ακτινογραφίες και γνωματεύσεις.
Άρθρο 12
Προσφυγή κατά αποφάσεων της Υγειονομικής
Επιτροπής
1. Οι αποφάσεις της υγειονομικής επιτροπής υπόκεινται
σε προσφυγή ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του
άρθρου 166 του ν. 3528/2007 (Α΄− 26). Δικαίωμα προσφυ−
γής έχουν εκείνοι τους οποίους αφορούν οι αποφάσεις,
καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής.
2. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας δέκα ημερών από την επομένη της κοινοποί−
ησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή από την
επομένη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή
ασκείται από τον Αρχηγό. Αν δεν ασκηθεί προσφυγή ή
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα, η απόφαση της υγειονομικής
επιτροπής καθίσταται αμετάκλητη.
3. α. Η προσφυγή που ασκείται από τον Αρχηγό κα−
τατίθεται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτε−
χνικών Μέσων της Ελληνικής Αγροφυλακής.
β. Η προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμε−
νο υποβάλλεται στην Υπηρεσία του. Η Υπηρεσία στην
οποία υποβάλλεται η προσφυγή αναφέρει αμέσως με
σήμα στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνι−
κών Μέσων της Ελληνικής Αγροφυλακής, όπου και την
διαβιβάζει.
4. Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών
Μέσων, διαβιβάζει άμεσα την αίτηση μετά της σχε−
τικής αλληλογραφίας στην επιτροπή προσφυγών για
εξέταση.
5. Η Υπηρεσία που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, αν βρί−
σκεται εκτός νομού Αττικής, του χορηγεί έγκαιρα φύλλο
πορείας για το Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής,
στη δύναμη του οποίου προσκολλάται και τον παρα−
πέμπει στην επιτροπή προσφυγών. Αν η Υπηρεσία του
ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός του νομού Αττικής,
τότε η παραπομπή γίνεται απευθείας από την Υπηρεσία
στην οποία ανήκει.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΦΑΜΠΟΥΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004»
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 37450/ΥΠΕ/5/00856/Ε/ν. 3299/2004/
20.8.2009 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΦΑΜΠΟΥΣ Α.Ε. για την ενίσχυση επέν−
δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ−
ΔΑΣ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ 43 ΚΛΙΝΩΝ , στη θέση ΑΡΚΟΥΔΙ −Δ.Δ.
ΛΥΓΙΑΣ, του Δήμου ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ, του Νομού ΗΛΕΙΑΣ,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων δι−
ακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης (59,867%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
(1.347.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (12) νέες θέσεις
εργασίας (6,32 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 20.3.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 5009241.1/1152.2/Γ0019
(3)
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων και Φορο−
λογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Κω.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 827/1978
«περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τι−
νών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ 194/Α/18.11.1978).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του
ν. 2533/11.11.1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α/11.11.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ/τος 86/1979
«περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια
την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολό−
γητων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως
και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών
εξωτερικού» (ΦΕΚ 17/Α/31.1.1979).
4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
5. Την υπ’ αριθμ. Τ.1230/21/Β0019/21.3.2003 ΑΥΟ «Με−
τεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων και
Φορολογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Κω
«Ιπποκράτης».
6. Το υπ’ αριθμ. 732/3.3.2009 αίτημα της εταιρείας «Κα−
ταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά
την επέκταση του καταστήματος αφορολογήτων και
φορολογημένων ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Κω.
7. Το υπ’ αριθμ. 2806/10.8.2009 έγγραφο του Τελωνείου
Κω με το οποίο μας διαβίβασε το από 10.8.2009 Πρα−
κτικό της γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά του σχετικού
σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος πώλη−
σης Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, εν του
τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Κρατικό Αερο−
λιμένα Κω, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται
στο σχεδιάγραμμα, που συνοδεύει το, από 10.8.2009
Πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2, του άρθρου
17, του π.δ/τος 86/1979.
2. Το κατάστημα θα επεκταθεί κατά 75,80 τ.μ. και θα
βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή−
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο−
λογήτων Ειδών Α.Ε».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος,
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ/τος 86/1979, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου
120 του ν. 2533/11.11.1997, από τις διατάξεις των υπουργι−
κών αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές, που
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας,
ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων, που εκμεταλλεύεται
η εταιρία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε».
Η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 1082823/5070/ΔΕ−Β΄
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

(4)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄211), με τις οποίες συστήθηκαν στο
Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσίες φορολογικού ελέγ−
χου με τον τίτλο Ελεγκτικά Κέντρα.
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 280/1997 (ΦΕΚ Α΄/203), με
τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των
Ελεγκτικών Κέντρων.
4. Την υπ’ αριθμ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 ΑΥΟ
(ΦΕΚ Β΄ 1177), όπως ισχύει, περί ανακατανομής της κατά
τόπον αρμοδιότητας μεταξύ του Π.Ε.Κ. Αθηνών και του
Π.Ε.Κ. Πειραιά.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 149) περί σύστασης Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού
Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονο−
μίας και Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (ΦΕΚ Β΄
1880), «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των
Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών
και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού
Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
7. Την υπ’ αριθμ. 1085068/4794/ΔΕ−Β/5.9.2007 (ΦΕΚ Β΄
1843/ 12.9.2007) Α.Υ.Ο.Ο. περί του ανακαθορισμού της
καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και
Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του
ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
9. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
3 του ν. 2343/1995, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με τις παραγράφους 9 και 10 και ειδικότερα της
παραγράφου 11 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999.
10. Την αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Το υπ’ αριθμ. 10337/7.8.2009 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Σύ−
ρου.
12. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Περιφερεια−
κού Ελεγκτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Αθηνών τη διενέργεια
τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των
ανέλεγκτων χρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια−
τάξεις, των παρακάτω υποθέσεων:
1) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ του ΙΑΚΩΒ (Α.Φ.Μ.043638671)
– Μύκονος (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μυκόνου).
2) ΤΖΑΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.
999301896) – Μύκονος (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μυκόνου).
3) ΑΝΝΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ − ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ – ΤΖΑ−
ΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ. 999303564) –Μύκονος
(αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μυκόνου).
4) ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ.999247680)
– Άσπρο Χωρίο Πάρου (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πάρου).
5) ΔΑΜΕΙΑ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.094222087) – Βόθωνας Θήρας
– (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θήρας).
B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η
έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιο−
ρισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πρά−
ξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων
ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1085068/4794/
ΔΕ−Β/5.9.2007 Α.Υ.Ο.Ο. και η περαιτέρω διαδικασία επί−
λυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών, καθώς και
η βεβαίωση των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων
φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων
με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., των
σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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Αριθμ. 25624/833
(5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Χαλανδρίου,
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από
το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Γ. Διαθέτουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής :
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση προ−
σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις δια−
τάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγ−
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
4. Το υπ’ αριθμ. 13630/12.8.2009 έγγραφο του Δήμου
Χαλανδρίου, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης
πλήρωσης εκατόν τεσσάρων (104) συνολικά θέσεων
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Χαλανδρίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 30744/3.3.2003 (288/Β΄/
2003), 200018/13.1.2004 (23/Β/14.1.2004) και 200369/8.7.2005
(1022/Β΄/2005) προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορί−
ζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για
το Δήμο Χαλανδρίου, που πρόκειται να πληρωθούν
από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του
ν. 2643/1998, σε επτά (7).
Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

Κλητήρων −
Θυρωρών − Γενικών
Καθηκόντων
κατηγορίας Υ.Ε.

Εθνικής
Αντίστασης

1

Εργάτες
Καθαριότητας
κατηγορίας Υ.Ε.

Έμμεσης
Α.Μ.Ε.Α.

1

Καθαριστές −
Καθαρίστριες
Εσωτερικών Χώρων
κατηγορίας Υ.Ε.

Αναπήρων
Πολέμου και
Τέκνων τους

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
κατηγορίας Δ.Ε.

Α.Μ.ΕΑ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
κατηγορίας Δ.Ε.

Πολυτέκνων

1

ΟΔΗΓΩΝ
κατηγορίας Δ.Ε

Τριτέκνων

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄,
της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

β) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περί−
πτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

γ) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους
κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρ. 1
ν. 2643/1998)

1

δ) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο
εδάφιο περίπτωσης β’ της παρ. 1, άρ−
θρου 1 ν. 2643/1998)

1

ε) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ.1,
άρθρου 1 ν.2643/1998)

1

ζ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1
του άρθρου 1 ν. 2643/1998)

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 15291
(6)
Τροποποίηση του π.δ/τος 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43) « Κατά−
ταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με
σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυ−
τών», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του ν. 3498/2006
(ΦΕΚ 230 Α) «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και άλλες
διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2160/
1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
3) Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄).
4) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
5) Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).
6) Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).
7) Tο π.δ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξε−
νοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα
αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (Α΄ 43),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1441) και 14423/5.8.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1711/19.8.2009)
αποφάσεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
8) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
I. Την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του
π.δ/τος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α΄/7.3.2002) όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 (ΦΕΚ Β 1441/9.8.2007)
και 14423/5.8.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1711/19.8.2009) αποφάσεις
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης για την κατάταξη
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες
με το σύστημα αστέρων ως ακολούθως:
α) Το υποκεφάλαιο Α΄ του Κεφαλαίου Δεύτερου τρο−
ποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1.2.α προστίθενται τρία
εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι εγκρίσεις καταλληλότητας οικο−
πέδου/γηπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων εκδίδονται
και επ’ ονόματι του μισθωτή σε μακροχρόνιες μισθώ−
σεις διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, οι οποίες έχουν
συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και έχουν
μεταγραφεί.
Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέ−
δου/γηπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων σε ενιαία οι−
κόπεδα, τμήματα των οποίων βρίσκονται εν μέρει σε
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και κατά το υπόλοιπο
μέρος σε εκτός σχεδίου περιοχές, παρέχεται η δυνατό−
τητα διαζευκτικής εφαρμογής για το σύνολο της τουρι−
στικής μονάδας των προδιαγραφών του π.δ/τος 43/2002
για δημιουργία κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε
εντός σχεδίου πόλεως ή εκτός σχεδίου περιοχές π΄νατα
σε συνάρτηση του αριθμού κλινών που προκύπτει από
την εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών δόμησης.
Σε γήπεδα άνω των 85 στρεμμάτων ή άνω των 170
στρεμμάτων επιτρέπεται η δημιουργία αντίστοιχα δυο ή
τριών ανεξάρτητων ξενοδοχειακών μονάδων (κλασσικού
τύπου ή τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων ή μεικτού
τύπου) 4 ή 5 αστέρων υπό την προϋπόθεση ότι η έκταση
καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου και
των επί αυτού ξενοδοχειακών συγκροτημάτων παραμέ−
νουν ενιαία. Οι εγκρίσεις δύνανται να χορηγούνται και
για διαφορετικής μορφής ξενοδοχειακές μονάδες με την
προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1.3.α προστίθεται εδά−
φιο ως εξής: «Ο έλεγχος της ασφαλτόστρωσης του δρό−
μου θα γίνεται πριν τη χορήγηση του ειδικού σήματος
λειτουργίας του ξενοδοχείου».
3. Στο Υπόδειγμα (2) διαγράφονται οι λέξεις «είναι
ασφαλτοστρωμένος ή πλακόστρωτος» και αντικαθίστα−
νται με τη φράση «καλής βατότητας».
β) Το Υποκεφάλαιο Β του Κεφαλαίου Δεύτερου τρο−
ποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1.2.α προστίθενται τρία
εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι εγκρίσεις καταλληλότητας οικο−
πέδου/γηπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων εκδίδονται
και επ’ ονόματι του μισθωτή σε μακροχρόνιες μισθώ−
σεις διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, οι οποίες έχουν
συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και έχουν
μεταγραφεί.
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Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέ−
δου/γηπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων σε ενιαία οι−
κόπεδα, τμήματα των οποίων βρίσκονται εν μέρει σε
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και κατά το υπόλοιπο
μέρος σε εκτός σχεδίου περιοχές, παρέχεται η δυνατό−
τητα διαζευκτικής εφαρμογής για το σύνολο της τουρι−
στικής μονάδας των προδιαγραφών του π.δ/τος 43/2002
για δημιουργία κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε
εντός σχεδίου πόλεως ή εκτός σχεδίου περιοχές πάντα
σε συνάρτηση του αριθμού κλινών που προκύπτει από
την εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών δόμησης.
Σε γήπεδα άνω των 85 στρεμμάτων ή άνω των 170
στρεμμάτων επιτρέπεται η δημιουργία αντίστοιχα δυο ή
τριών ανεξάρτητων ξενοδοχειακών μονάδων (κλασσικού
τύπου ή τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων ή μεικτού
τύπου) 4 ή 5 αστέρων υπό την προϋπόθεση ότι η έκταση
καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου και
των επί αυτού ξενοδοχειακών συγκροτημάτων παραμέ−
νουν ενιαία. Οι εγκρίσεις δύνανται να χορηγούνται και
για διαφορετικής μορφής ξενοδοχειακές μονάδες με την
προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία. »
2. Στο τέλος της παραγράφου 1.3.α προστίθεται εδά−
φιο ως εξής: «Ο έλεγχος της ασφαλτόστρωσης του δρό−
μου θα γίνεται πριν τη χορήγηση του ειδικού σήματος
λειτουργίας του ξενοδοχείου».
3. Στο Υπόδειγμα (2) διαγράφονται οι λέξεις «είναι
ασφαλτοστρωμένος ή πλακόστρωτος» και αντικαθίστα−
νται με τη φράση «καλής βατότητας».
γ) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ / Δεύτερο Στάδιο / Έγκριση
Αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδοχείων αναριθμείται σε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ / Δεύτερο Στάδιο / Έγκριση Αρχι−
τεκτονικής Μελέτης και τροποποιείται ως εξής:
1. Στο υποκεφάλαιο ΙΙ, στην παράγραφο 5, «Λοιπά δι−
καιολογητικά», οι περιπτώσεις υπό στοιχεία 1 και στ και
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατατίθεται στην
υπηρεσία στο στάδιο χορήγησης του Ειδικού Σήμα−
τος Λειτουργίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του
ν. 3498/2006».
2. Στο υπόδειγμα (1) Αίτηση για έγκριση αρχιτεκτονι−
κής Μελέτης από τα συνημμένα διαγράφεται το Α΄.
II. Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α’43)
«Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγο−
ρίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές
αυτών», όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(7)
Σύσταση Θέσης στο Δήμο Μελισσίων
Με την υπ’ αριθμ. 1025/2009 απόφαση του Δημάρχου
Μελισσίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 183 και 217 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του άρ−
θρου 19 της Σ.Σ.Ε. 2008 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο
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υπάλληλος ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ανώτερης
βαθμίδας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με εμπειρία.
Από την εν λόγω απόφαση προκαλείται δαπάνη,
το ύψος της οποίας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των
12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25−6021.001 του προϋπο−

λογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου
Μελισσίων.
(Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπηρ. Δήμου Μελισσίων 9173/14.7.2009)
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 27649/17467/2009)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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