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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 6300/Γ3−289 (1)
  Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας και κατανο−

µή των δαπανών της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογι−
ών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις 
Επιχειρήσεις, έτους 2011, έγκριση χρησιµοποίησης 
στατιστικών οργάνων και καθορισµός αµοιβής τους 
για το έτος 2011. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό Στα−

τιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,

β. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ − µέχρι την έκδοση Κανονισµού 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. − τα άρθρα 9 
και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση 

της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθµιση θεµάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», 
όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) 
«Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις 
και άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 10, παρ.11 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 
Α΄) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος 
στήριξης της Ελληνικής οικονοµίας»

δ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−
1997) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 
παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−04−2010) «Απο−
κατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση 
της φοροδιαφυγής»,

ε. του Π.∆. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/08−09−2000) «Οργανι−
σµός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

στ. του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) µε θέµα «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

ζ. του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες» (Α 194)

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις κοινοτικές 
στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

3. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 821/2010 της Επιτροπής της 17ης 
Σεπτεµβρίου 2010 για την εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου.

4. Τον Κανονισµό 960/2008 της Επιτροπής σχετικά 
µε τις Κοινοτικές στατιστικές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονι−
σµό 1006/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου.

5. Τη συµφωνία χρηµατοδότησης υπ’ αριθµ. 
50701.2010.003−2010.633, µεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του 
Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Eurostat), η οποία αφορά στη διενέργεια της Έρευνας 
Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου στις Επιχειρήσεις, έτους 2011.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι πέντε χιλιά−
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δων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών 
(25.852,50) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το 
οικονοµικό έτος 2011, η οποία θα βαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΚΑΕ 5354) και θα κα−
λυφθεί εξ ολοκλήρου από Κοινοτική χρηµατοδότηση, 
αποφασίζουµε

1. α. Εγκρίνουµε και προκηρύσσουµε τη διενέργεια 
της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις Επιχειρήσεις κατά το έτος 
2011.

β. Αναθέτουµε στο Τµήµα Στατιστικών Μεταποίη−
σης, Έρευνας και Τεχνολογίας της ∆/νσης Στατιστικών 
∆ευτερογενούς Τοµέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της 
ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληρο−
φόρησης και Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις επιχειρήσεις 
είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 
εφαρµογή τεχνολογιών πληροφόρησης από τις επι−
χειρήσεις. Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται 
παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης δεικτών σχετικά µε 
τη συµβολή του τοµέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
στην οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση της παρα−
γωγικότητας. Οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητοι για 
τη διαµόρφωση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τοµέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν 
στη:

− χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχει−
ρήσεις

− πρόσβαση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο
− χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και
− ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου για τη λήψη 

παραγγελιών και διενέργεια πωλήσεων on−line.
Η έρευνα θα διενεργηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα Κρά−

τη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο 
του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράµµατος, µε κοινές 
µεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στους Κανο−
νισµούς της Ε.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
και 3 του σκεπτικού της Απόφασης αυτής.

3. Η έρευνα διενεργείται στους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας, C (Μεταποίηση), D (Παροχή ηλεκτρι−
κού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού), 
Ε (Παροχή νερού επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), F (Κα−
τασκευές), G (Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών), Η (Με−
ταφορά και αποθήκευση), Ι (∆ραστηριότητες υπηρε−
σιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης), 
J (Ενηµέρωση και επικοινωνία), L (∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας), Μ (Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες) και Ν (∆ιοικητικές και υπο−
στηρικτικές δραστηριότητες) της στατιστικής ταξινό−
µησης οικονοµικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης NACE Rev.2, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαχρονική συγκρισιµότητα των στοιχείων και να πα−
ρέχονται στην Κοινότητα πλήρη, πρόσφατα και αξι−
όπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την κοινωνία 
της πληροφορίας.

4. Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική, για το σχεδιασµό 
της θα εφαρµοστεί η µονοσταδιακή στρωµατοποιηµένη 
τυχαία δειγµατοληψία και θα καλύψει το σύνολο χώ−
ρας. Ερευνώµενη µονάδα θα είναι η επιχείρηση και το 

συνολικό µέγεθος δείγµατος εκτιµάται ότι θα ανέλθει 
σε 4.800, περίπου, επιχειρήσεις, που ανήκουν στους υπό 
έρευνα κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις του δείγµατος θα επιλεγούν από το 
Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο καταρ−
τίζεται από διοικητικές πηγές (Γενική Γραµµατεία Πλη−
ροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, 
ΙΚΑ κ.ά.) και ενηµερώνεται από τις διενεργούµενες στα−
τιστικές έρευνες.

5. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
σε επίπεδο Περιφέρειας και θα διαβιβαστούν στο Στα−
τιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), 
σύµφωνα µε την πινακοποίηση και τις προθεσµίες που 
προβλέπονται από Κανονισµούς των παραγράφων 2 και 
3 του σκεπτικού της εν λόγω απόφασης.

6. Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των 
στοιχείων της θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
του έτους 2011.

Αναλυτικά θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

• Σχεδιασµός και οργάνωση της έρευνας.
• Επιλογή δείγµατος επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη του απαραίτητου λογισµικού (software) 

για τη µηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων που 
θα συλλέγουν.

• Κατάρτιση ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου της έρευ−
νας και ανάρτηση του στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

• Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών−συνεργατών, 
για την ορθή συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της 
έρευνας.

• Αποστολή − συλλογή ερωτηµατολογίων.
• Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηµατολο−

γίων.
• Εισαγωγή των δεδοµένων σε Η/Υ και µηχανογρα−

φικοί έλεγχοι.
• Πινακοποίηση των αποτελεσµάτων.
• Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσµά−

των της έρευνας και αποστολή των στοιχείων στη 
Eurostat.

7. Για την οργάνωση, σχεδιασµό, προπαρασκευαστι−
κές εργασίες και διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα 
απασχοληθούν:

• υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., µόνιµοι και µε σύµβαση Ι.∆., 
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

• 90 έως 110 ιδιώτες−συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησι−
µοποιηθούν, εκτός των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά 
το στάδιο της συλλογής των ερωτηµατολογίων.

8. Ο ορισµός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει µε από−
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

9. Η αµοιβή των ιδιωτών−συνεργατών, (συµπεριλαµ−
βανοµένου και του αναλογούντος ΦΠΑ), καθορίζεται 
ως εξής:

Συνολική δαπάνη (ΚΑΕ 5354): 1.915 ερωτηµατολόγια x 
13,50 ευρώ = 25.852,50 ευρώ

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 18 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
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    Αριθµ. 32032/ΕΥΣ4052 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 4982/ΕΥΣ 604/ 30.01.2009 

(ΦΕΚ 156/Β΄/03−02−2009) Υπουργικής Απόφασης σχε−
τικά µε τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟ−
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» σύµφωνα µε το άρθρο 
12 του Ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1260/1999, 
όπως ισχύει,

3. Την υπ’ αριθµ. E (2008) 6479/03.11.2008 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», 

4. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002),

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),

6. Το π.δ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) για τη συγχώνευση των 
«Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας» και «Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
στο «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας» κλπ.

7. Το π.δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α) για το ∆ιορισµό Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ΄ αριθµ. 2667/08−07−2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11−07−
2011) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωρα−
ΐτη.

9. Την υπ΄αριθµ. 4014/∆ΙΟΕ 120/2011 (ΦΕΚ 124/Β/9−2−
2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµι−
κών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
για τη «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Ειδικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)».

10. Την υπ’ αριθµ. 19576/2493/6−5−2011 (ΦΕΚ 143/
ΥΟ∆∆/20−5−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας περί διορισµού της Γεωργίας Ζεµπιλιάδου στη 
θέση της Ειδικής Γραµµατέως της Ειδικής Γραµµατεί−
ας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

11. Την υπ’ αριθµ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/
Β΄/17.10.2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 
(ΦΕΚ 411/Β΄/5.4.2002), 34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (ΦΕΚ 
667/Β΄/29.5.2003), 37085/∆ΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ 

1450/Β΄/22.9.2004) 47531/∆ΙΟΕ 1251/2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/
Β΄/8.12.2004) και 48430/ΕΥΣ 11521/22.12.2005 (ΦΕΚ 1880/
Β΄/30.12.2005), 49856/ΕΥΣ 9049/5.12.2006 (ΦΕΚ 1777/
Β΄/6.12.2006) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/
Β/29.2.2008) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει, 
για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,

12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 4982/ΕΥΣ 604/ 
30.01.2009 (ΦΕΚ 156/Β΄/03−02−2009) Υπουργικής Από−
φασης σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων» σύµφωνα µε το άρθρο 12 
του Ν. 3614, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακο−
λούθως: 

Το άρθρο 1 της υπ’ αριθµ. 4982/ΕΥΣ 604/ 30.01.2009 
(ΦΕΚ 156/Β΄/03−02−2009) Υπουργικής Απόφασης αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», η οποία έχει ως αποστολή την παρα−
κολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Ι. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 
η ακόλουθη:

Α. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µε δικαίωµα 
ψήφου: 

1. Η Ειδική Γραµµατέας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος.

2.i. Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

2.ii. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και 
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2.iii. O Ειδικός Γραµµατέας ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

2.iv. O Eιδικός Γραµµατέας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων.

3. Εκπρόσωποι των Αρχών ∆ιαχείρισης, Συντονισµού 
και Πιστοποίησης

− Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 
της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

− Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµ−
µάτων.

− Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής 
Υποστήριξης.

− Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρω−
µένου Πληροφοριακού Συστήµατος.
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− Ο Προϊστάµενος της Αρχής Πιστοποίησης.
4. Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 

συντονισµού και της ΜΟ∆ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και 

Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 
Περιβαλλοντικών δράσεων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

− Εκπρόσωπος της Επιτροπής για τον Συντονισµό του 
Προγραµµατισµού και της Εφαρµογής των συγχρηµατο−
δοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 
10 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 
Ενσωµάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη ∆ιαχείριση 
∆ράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση»

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
ΕΠ «Πολιτισµός» του Γ΄ ΚΠΣ.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών ΕΚΤ.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων.

− Εκπρόσωπος του Οργανισµού Απασχόλησης Εργα−
τικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)

− Εκπρόσωπος της ΜΟ∆ ΑΕ
5. Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ατόµων 

µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ)
− Εκπρόσωπος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελ−

µατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού 

Εµπορίου (ΕΣΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 

(ΚΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής (ΟΚΕ)

− Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Εθελοντικών µη Κυ−
βερνητικών Οργανώσεων

6. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
− Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά−

δος
Β. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν χω−

ρίς δικαίωµα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγ−

χου.
(β) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριµένα: 
• Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών ∆ιευθύνσεων 
(γ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων 
ΙΙ. Στην περίπτωση που µέλος της Επιτροπής Παρακο−

λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και 
το όνοµά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προ−
γραµµάτων του ΥΠΟΙΑΝ. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί−
ται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε 
περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύµατος 
το όνοµα του αναπληρωτή γνωστοποιείται µε την πα−
ραπάνω διαδικασία.

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνοµα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της 
Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που 
έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επι−
τροπής Παρακολούθησης.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης µπορούν να συµµε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισµών 
και περιφερειών χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί 
επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε 
την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.» 

Τα λοιπά άρθρα της υπ’ αριθµ. 4982/ΕΥΣ 604/ 30.01.2009 
(ΦΕΚ 156/Β΄/03−02−2009) Υπουργικής Απόφασης ισχύουν 
ως έχουν. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

     Αριθ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 83272 (3)
Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδει−

ας άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη−∆ιαδικα−
σία εξετάσεων οδοντοτεχνιτών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
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α. του άρθρου 1 του Ν. 1666/1986 «Οδοντοτεχνικό επάγ−
γελµα − Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 200, τ.Α΄)

β. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 176, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
31, τ.Α΄)

γ. του άρθρου 24 του Ν. 3868/ 2010 (ΦΕΚ 129, τ.Α΄)
δ. του Π.∆ 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄) «Οργανισµός του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε. του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄) και 
το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας και του έργου 

της επιτροπής εξετάσεων οδοντοτεχνιτών.

1. Έργο της επιτροπής του αρθρ.1 του N. 1666/1986 
(ΦΕΚ 200, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 
του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) είναι η διενέργεια των 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλ−
µατος οδοντοτεχνίτη. Γραµµατέας της επιτροπής ορί−
ζεται υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Η θητεία των µελών της επιτροπής και 
του γραµµατέα είναι τριετής (3). Η επιτροπή σε συνερ−
γασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζει έγκαιρα τις 
αίθουσες στις οποίες θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις. Στις 
εξετάσεις δύνανται να παρευρίσκονται και υπάλληλοι 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ως βοηθητικό προσωπικό για τη διευκόλυνση των δια−
δικασιών, έως τέσσερις (4) κάθε φορά, ανάλογα µε τον 
αριθµό των υποψηφίων.

2. Η επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο κατα−
γράφονται οι επιτυχόντες και οι αποτυχόντες θεωρητι−
κής και πρακτικής εξέτασης κάθε εξεταστικής περιόδου 
καθώς και σχετικές παρατηρήσεις. Χορηγεί βεβαίωση 
επιτυχίας στον ενδιαφερόµενο υπογεγραµµένη από τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα. Αντίγραφο πρακτικού µε 
τους επιτυχόντες και τους αποτυχόντες κάθε εξεταστι−
κής περιόδου διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 2
Καθορισµός ∆ικαιολογητικών για τη συµµετοχή στις 

εξετάσεις των των οδοντοτεχνιτών

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συµµε−
τοχή στις εξετάσεις, είναι:

α. Πτυχίο (σε επικυρωµένο αντίγραφο) Τεχνικού Επαγ−
γελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιµο 
πτυχίο σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ειδι−
κότητας οδοντοτεχνίτη και τρία (3) χρόνια πρακτικής 
άσκησης ή διδακτικού έργου σε οδοντοτεχνικό εργα−
στήριο του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, ή

β. Πτυχίο (σε επικυρωµένο αντίγραφο) τεχνικών επαγ−
γελµατικών σχολών (νέου τύπου) διάρκειας δύο (2) ετών 
ειδικότητας οδοντοτεχνίτη ή ΤΕΕ Α΄ κύκλου και έξι (6) 

χρόνια πρακτικής άσκησης ή διδακτικού έργου σε οδο−
ντοτεχνικό εργαστήριο του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, 
ή 

γ. Πτυχίο (σε επικυρωµένο αντίγραφο) δευτεροβάθ−
µιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ) για όσους 
αποφοίτησαν έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2007−2008 
και τρία (3) χρόνια πρακτικής άσκησης, ή

δ. Αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης – απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων µε βάση τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδη−
γιών (92/51 ΕΟΚ,89/48 ΕΟΚ, 2005/36 ΕΕ) 

ε. Απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης Ι.Κ.Α. 
ή πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας, εφό−
σον η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην αλλοδαπή, σε 
επικυρωµένο αντίγραφο, σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρ.1 του Ν. 1666/1986

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει κάνει την 
πρακτική άσκηση

στ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη του για το χρονι−
κό διάστηµα πρακτικής άσκησης του ενδιαφεροµένου

η. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Οδοντοτεχνίτη του 
εργοδότη του σε επικυρωµένο αντίγραφο

θ. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντοτεχνικού 
εργαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε ο ενδιαφερόµενος 
σε επικυρωµένο αντίγραφο

ι. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 
του ενδιαφεροµένου

κ. Αίτηση του ενδιαφεροµένου
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρµό−

διες υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας. 

Άρθρο 3
Καθορισµός ∆ικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 

άσκησης επαγγέλµατος

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση 
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη είναι:

α. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου Οδοντικής Τε−
χνολογίας Τ.Ε.Ι. ή ισότιµου και αντίστοιχου ή απόφαση 
επαγγελµατικής αναγνώρισης σύµφωνα µε τις Οδηγίες 
ΕΚ. (2005/36, 92/51, 89/48) ή βεβαίωση επιτυχίας της παρ. 
2 του άρθρ.1 της παρούσας απόφασης. 

β. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Α΄
γ. Επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυ−

τότητας
δ. Παράβολο 7,63 € από ∆ηµόσιο Ταµείο
ε. ∆ύο (2) φωτογραφίες
στ. Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας παραµονής και 

εργασίας στην Ελλάδα (όταν πρόκειται για αλλοδα−
πούς)

ζ. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού αµοιβαιό−
τητας όταν πρόκειται για αλλοδαπούς µε καταγωγή και 
υπηκοότητα εκτός Ε.Ε.

η. Αίτηση του ενδιαφεροµένου.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρ−

µόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Άρθρο 4
Ρύθµιση Θεµάτων Εξετάσεων

1. Κάθε εξεταστική περίοδος περιλαµβάνει: Α) Θεω−
ρητική εξέταση και 

B) Πρακτική εξέταση. 
Υποψήφιος στην πρακτική εξέταση µπορεί να είναι 

µόνο όποιος έχει επιτύχει στη θεωρητική εξέταση. Οι 
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υποψήφιοι παρελθόντων εξεταστικών περιόδων κατοχυ−
ρώνουν το µέρος της εξέτασης στο οποίο έχουν πετύ−
χει. Βεβαίωση επιτυχίας αποκτά ο υποψήφιος που έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς και τα δύο µέρη των εξετάσεων 
µέχρι το τέλος του 2016.

2. Τα θέµατα τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτι−
κής εξέτασης προτείνονται από τα µέλη της επιτροπής 
που έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (β΄βάθµιας 
και γ΄βάθµιας εκπαίδευσης) και επιλέγονται µετά από 
κλήρωση την ηµέρα της εξέτασης σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα πριν από την εκκίνηση της εξεταστικής δι−
αδικασίας. Η επιτροπή µπορεί να ορίζει δύο οµάδες 
θεµάτων αν αυτό απαιτείται από τον αριθµό των υπο−
ψηφίων και τις αίθουσες.

3. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα µέχρι δύο 
φορές το χρόνο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του εξουσιοδοτηµένου 
απ΄ αυτόν οργάνου καθορίζονται οι ηµεροµηνίες των 
εξετάσεων και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών 
των υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις αρµόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας.

4. ∆εν δίνεται το δικαίωµα αναθεώρησης της θεωρη−
τικής ή πρακτικής δοκιµασίας του υποψηφίου.

Άρθρο 5
Θεωρητική εξέταση

1. Η εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα σπουδών της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, αναφορικά µε τους τίτλους 
σπουδών του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης. 

2. Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή σε κόλλα ανα−
φοράς σφραγισµένη µε τη σφραγίδα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και µονογεγραµµένη 
από το Γραµµατέα της Επιτροπής. Το όνοµα του υποψη−
φίου καλύπτεται µε αδιαφανές αυτοκόλλητο κατά την 
παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το σύστηµα των 
εξετάσεων µπορεί να είναι είτε αυτό των πολλαπλών 
ερωτήσεων είτε αυτό των απλών ερωτήσεων, δεν επι−
τρέπεται όµως µικτό σύστηµα εξετάσεων. Στο σύστηµα 
τόσο των απλών ερωτήσεων όσο και στο σύστηµα των 
πολλαπλών ερωτήσεων, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος 
που έχει απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων. 
Άριστα ορίζεται το είκοσι (20) µε βάση το δέκα (10).

3. Τα γραπτά βαθµολογούνται από το µέλος ∆.Ε.Π. του 
Τµήµατος Οδοντιατρικής, και το µέλος του εκπαιδευτι−
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Η βαθµολογία κάθε βαθµο−
λογητή καλύπτεται αµέσως µετά τη βαθµολόγηση και 
αποκαλύπτεται την ηµέρα έκδοσης των αποτελεσµά−
των. Σε περίπτωση που η διαφορά των δύο βαθµών 
είναι µεγαλύτερη από τρείς (3) βαθµολογικές µονάδες 
βαθµολογεί και ο εκπρόσωπος της δευτεροβάθµιας εκ−
παίδευσης. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός βαθµός της 
θεωρητικής εξέτασης προκύπτει από το µέσο όρο του 
συνόλου των βαθµολογητών. Επιτυχών στη θεωρητική 
εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει 
τουλάχιστον τη βάση δέκα (10).

Άρθρο 6
 Πρακτική εξέταση

Α. ∆ιαδικασία − Ύλη
1. Στην πρακτική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 

ένα στάδιο κατασκευής µιας προσθετικής εργασίας. Η 

κατασκευή γίνεται ενώπιον των µελών της επιτροπής. 
Τα στάδια κατασκευής στα οποία εξετάζονται οι υπο−
ψήφιοι αφορούν όλο το φάσµα των οδοντοτεχνικών 
εργασιών που περιέχονται και στη διδακτέα ύλη όπως 
αναφέρεται στην παρ.1 του προηγούµενου άρθρου, 
προσδιορίζονται, δε, κυρίως στα παρακάτω:

1.1 Εγκυβωτισµός αποτυπώµατος − άνω−κάτω−γνάθος
1.2 Ατοµικά δισκάρια − άνω − κάτω γνάθος − επαφής 

− χώρου
1.3 Βασικές πλάκες − άνω κάτω γνάθος − ακρυλικό − 

φωτοπολυµεριζόµενο υλικό
1.4 Σύνταξη δοντιών − πρόσθια − οπίσθια
1.5 Κατασκευή υψών άνω και κάτω γνάθου
1.6 Είδη αγκίστρων
1.7 Έµµεσα συγκράµµατα
1.8 Είδη συνδέσµων (όχι σύνδεσµοι ακριβείας) για µε−

ρικές − Μείζονες − Ελλάσονες
1.9 Σχεδίαση µερικών Α−Β οµάδα κατά KENENEDY
1.10 Στεφάνες χυτές ολικής επικάλυψης χυτές µε όψη 

από ακρυλική ρητίνη
1.11 Στεφάνες µεταλλοκεραµικής
1.12 Κατασκευή ενδιαµέσου
1.13 Κατασκευή γέφυρας
1.14 Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης γέφυρας
1.15 Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης µερ. οδοντοστοι−

χιών
2. Με το πέρας της εξέτασης κάθε υποψήφιος παρα−

δίδει το εκµαγείο του. Στη βάση του εκµαγείου αναγρά−
φεται από την επιτροπή παραλαβής ο αύξων αριθµός 
της κατάστασης προσέλευσης των υποψηφίων. Τα εκ−
µαγεία συγκεντρώνονται από τα µέλη της επιτροπής 
και η επιτροπή συνέρχεται σε χώρο και ηµεροµηνία 
που συµφωνούν τα µέλη, προκειµένου να γίνει η βαθ−
µολόγηση αυτών.

3. Η βαθµολόγηση των εκµαγείων γίνεται από τους 
εκπροσώπους που βαθµολογούν και κατά τη θεωρητι−
κή εξέταση και δύνανται να χρησιµοποιούν έντυπο µε 
προκαθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο βαθµός του 
υποψηφίου διαµορφώνεται όπως ορίζεται στην παρ.3 
του προηγούµενου άρθρου και αποδίδεται σε εικοσα−
βάθµια κλίµακα µε βάση το δέκα (10). Επιτυχών στην 
πρακτική εξέταση θεωρείται αυτός που εξασφαλίζει 
τουλάχιστον τη βάση.

Β. Εργαλεία που πρέπει να έχει µαζί του ο υποψή−
φιος:

1. Σπάθες κήρου (µικρή − µεγάλη)
2. Σπάθη σκαλίσµατος π.χ. LE CRON ή όποιο άλλο 

εργαλείο διευκολύνει την εργασία
3. Τετράγωνη σπάθη κήρου διαµόρφωσης υψών
4. Λυχνία οινοπνεύµατος µε οινόπνευµα
5. Σπάθη κονίας
6. Βάζο για ανάµειξη ακρυλικού
7. Κουκουνάρα ακρυλικού
8. Σέγα µε πριονάκι µονής κοπής
9. Νυστέρι 
10. Ψαλιδάκι
11. Φρέζες (διαφόρων σχηµάτων και µεγέθους) για 

ευθεία χειρολαβή
12. Υαλόχαρτο
Γ. Υλικά που πρέπει να έχει µαζί του ο υποψήφιος:
1. Κερί εγκυβωτισµού αποτυπωµάτων (κορδόνι− φύλ−

λο)
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2. Κερί ροζ οδοντοστοιχιών, δέκα (10) φύλλα
3. ∆ύο δόσεις ακρυλικού αυτοπολυµεριζόµενο καλής 

ποιότητας
4. Βαζελίνη
5. Τέσσερις (4) πλάκες από φωτοπολυµεριζόµενο υλι−

κό, δύο (2) άνω γνάθου και δύο (2) κάτω γνάθου
6. Μια σειρά δόντια (πρόσθια − οπίσθια 28/αρΑ΄)
7. Κερί για σκάλισµα στεφανών
8. Εκµαγεία άνω και κάτω γνάθου νωδά
9. Εκµαγεία άνω και κάτω γνάθου µε δόντια
10. Τέσσερα (4) µολύβια (µαύρο − κόκκινο − πράσινο 

− κίτρινο)
11. Αγωγούς για τοποθέτηση χυτών σε πυρόχωµα.

12. Ακρυλική ρητίνη αυτοπολυµεριζόµενη λευκού χρώ−
µατος (σκόνη και υγρό)

Άρθρο 7

Με τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθµ. Υ7γ/Γ.Π/οικ. 
11242/2007 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 180, τ.Β΄). 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 

F

    Αριθµ. 10135 (4)
Έγκριση τιµολογίων της ζώνης αγκυροβολίου τουρι−

στικών σκαφών στην Χώρα Νάξου 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
 1. To Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/17−03−2004) «Ανασύστα−

ση του Υπουργείου Τουρισµού»
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 

187/Α΄/11−10−2004) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού».

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 12 του Π.∆. 149/2005 (ΦΕΚ 
211/Α΄/22−08−2005) «Οργανισµός του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης».

4. To Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/07−10−2009) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης».

5. To Π. ∆ 187/2009(ΦΕΚ 214/Α΄/07−10−2009) «∆ιορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.∆. 37/2010 (ΦΕΚ 77/Α΄/21−05−2010) «∆ιορισµός 
Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού».

7. Την υπ’ αριθµ. 63826/01−07−2010 (ΦΕΚ 1028/Β/06−07−
2010) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτι−
σµού και Τουρισµού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη».

8. To Π.∆. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α΄/01−03−2010) «Σύσταση 
Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού στο υπουργείο Πολι−
τισµού και Τουρισµού». 

9. Την υπ’ αριθµ. 6134/27−04−2011 (ΦΕΚ 115/ΥΟ∆∆/29−
04−2011) Υπουργική Απόφαση περί διορισµού Γενικής 
Γραµµατέως Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού.

10. Τις διατάξεις του κεφ. Γ’ του ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/
Α΄/19−07−1993) και ειδικότερα το αρθρ. 31α παρ. 5 το 
οποίο προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθ.38 του ν. 3105/2003.

11. Την υπ’ αριθµ. Τ/9803/5−9−2003 (ΦΕΚ 1323 Β) Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας Τουρι−
στικών Λιµένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το µε Α.Π. 6282/02−05−11 έγγραφο του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Νάξου καθώς και τη διαβιβασθείσα 
απόφαση µε αριθµ. 19/2011 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
περί έγκρισης τιµολογίου λιµενικών τελών στο αγκυ−
ροβόλιο τουριστικών σκαφών λιµένα Νάξου.

13. Το µε υπ’ αριθµ. 241/07−07−11 πρακτικό της Επιτρο−
πής Τουριστικών Λιµένων.

14. Την διάταξη του αρθρ. 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄) «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Εγκρίνουµε τα υποβληθέντα τιµολόγια της ζώνης 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Χώρα Νάξου 
ως εξής:

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΕΣ) MOORING PERIODS (DAYS) 

Μήκος 1−5 Ανά 
ηµέρα 

6−20 Ανά 
ηµέρα 

21−30 31−60 61−90 91−120 121−150 151−180 181−210 211−240 241−270 271−300 301−330 331−365

Μέτρα

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ευρώ MOORING FEES IN EURO

Lol meters

 

8,0−8,9 8 9 200 282 404 517 573 610 648 685 723 760 800 845

9,0−9,9 10 11 250 330 470 600 670 710 753 800 840 885 930 980

10,0−10,9 11 13 290 380 540 690 765 815 865 920 970 1.020 1.070 1.130

11,0−11,9 12 14 315 430 615 786 872 930 986 1.045 1.100 1.160 1.215 1.290

12,0−12,9 14 16 365 485 695 888 985 1.050 1.115 1.180 1.250 1.310 1.375 1.460

13,0−13,9 15 18 405 545 780 998 1.107 1.180 1.250 1.325 1.400 1.470 1.545 1.640

14,0−14,9 17 20 450 610 872 1.115 1.236 1.320 1.400 1.480 1.560 1.645 1.725 1.825

15,0−15,9 20 23 520 676 970 1.240 1.375 1.465 1.560 1.645 1.745 1.830 1.920 2.030

16,0−16,9 21 25 560 750 1.073 1.372 1.522 1.622 1.720 1.825 1.920 2.025 2.125 2.245

17,0−17,9 23 27 610 825 1.184 1.514 1.680 1.789 1.900 2.010 2.120 2.230 2.340 2.480
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18,0−18,9 25 30 675 910 1.301 1.664 1.845 1.970 2.090 2.210 2.330 2.455 2.575 2.725

19,0−19,9 28 33 740 995 1.426 1.824 2.023 2.156 2.290 2.420 2.560 2.690 2.820 3.000

20,0−20,9 30 36 810 1.088 1.600 2.000 2.212 2.357 2.505 2.650 2.750 2.950 3.085 3.265

21,0−21,9 34 40 900 1.187 1.701 2.175 2.413 2.570 2.730 2.890 3.050 3.205 3.365 3.600

22,0−22,9 36 43 970 1.290 1.852 2.370 2.626 2.800 2.970 3.145 3.320 3.490 3.660 3.880

23,0−23,9 40 47 1060 1.403 2.010 2.570 2.852 3.040 3.230 3.415 3.600 3.790 4.005 4.210

24,0−24,9 43 51 1150 1.521 2.180 2.800 3.093 3.295 3.500 3.700 3.905 4.100 4.310 4.570

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017550308110008*

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1) Τα παραπάνω τιµολόγια αφορούν στην πρυµνοδέ−

τηση των σκαφών και δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.
2) Ως µήκος σκάφους θεωρείται το πραγµατικό ολικό 

µήκος το οποίο περιλαµβάνει σταθερές κατασκευές.
3) Η πλαγιοδέτηση χρεώνεται +80% επί των τελών.
4) Μη συµβατικά σκάφη (καταµαράν, τριµαράν, κ.α.) 

καταβάλουν τέλη αυξηµένα κατά 50%. 
5) H κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 

δωρεάν και περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. 
6) Τα παραπάνω τέλη προπληρώνονται. 

7) Ελάχιστη επιβάρυνση: τιµή µίας ηµέρας.
8) ∆εν επιτρέπεται ο απόπλους σκαφών που δεν έχουν 

εξοφλήσει τα λιµενικά τους τέλη έως την ηµέρα ανα−
χώρησης τους τουλάχιστον. 

9)  Προπληρωµένα τέλη δεν επιστρέφονται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ    


