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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1410
6 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την
εκτέλεση του αριθ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου..
1
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.500/254/78406/Ε5/18−8−2004
ΚΥΑ «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυ−
τανίας. .......................................................................................................................... 2
Κύρωση της οριστικής διανομής οικοπέδων στη
θέση «ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ» του Δήμου Φραγκίστας
Ν. Ευρυτανίας.................................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3015811/2663
(1)
Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την
εκτέλεση του αριθ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/17.03.1983)
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄/21.05.1984) και του άρθρου 3 του
ν. 1338/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το άρθρο 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/11.10.1995)
3. Το άρθρο 46 (εφαρμογή και υποβολή εκθέσεων)
παράγραφος 1 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κα−
τάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 1907/2006», σύμφωνα
με το οποίο τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης συστή−
ματος επίσημων ελέγχων, για να εξασφαλίζουν ότι οι

ουσίες και τα μείγματα δεν διατίθενται στην αγορά εάν
δεν έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί, κοινοποιηθεί και
συσκευαστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
4. Το άρθρο 47 (κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση) του κα−
νονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συ−
σκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και
την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 1907/2006», το οποίο
προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη συστήματος κυ−
ρώσεων που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση προς τον
κανονισμό καθώς και τη λήψη από τα κράτη μέλη όλων των
αναγκαίων μέτρων για εξασφάλιση της εφαρμογής του.
5. Το άρθρο 45 (ορισμός αρμόδιων φορέων για την
παραλαβή των πληροφοριών που αφορούν την αντα−
πόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την
υγεία) του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Τα π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 και 165/Α΄/1988) και
543/1989 (ΦΕΚ 229/Α΄/1989) που αφορούν τον Οργανι−
σμό του Γ.Χ.Κ., και ιδίως του άρθρου 3, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Την υπ’ αριθμ. 3017130/2798 (ΦΕΚ 1843/Β΄/2009)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του
Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L 353/31.12.2008)».
8. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α΄)
9. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄)
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μέτρα ελέγχου
1. Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του καν.
1272/2008/ΕΚ σε ουσίες και μείγματα τα οποία εμπίπτουν
στις διατάξεις των οδηγιών 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και για τις οποίες ως αρ−
μόδιες εθνικές Αρχές έχουν οριστεί το Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΟΦ ισχύουν οι δια−
τάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.05.1997)
και του άρθρου 24 του π.δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.07.2001),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν αντίστοιχα.
2. Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του
καν. 1272/2008/ΕΚ σε ουσίες, μείγματα και αντικείμε−
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να αρμοδιότητας Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
εκτελούνται επιθεωρήσεις, έλεγχοι και δειγματοληψίες
στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εν γένει
διακίνησης των ειδών αυτών.
3. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των
δειγμάτων των χημικών ουσιών, μειγμάτων και αντικει−
μένων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού
1272/2008/ΕΚ αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., διενεργούνται κατά
τρόπο ανάλογο προς εκείνες που προβλέπονται από
τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και
Αντικειμένων κοινής χρήσης.
4. Οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) του
Γ.Χ.Κ., υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, καταρτίζουν και εκτελούν τακτικά και
έκτακτα προγράμματα επιθεωρήσεων/ελέγχων για τη
διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού
1272/2008/ΕΚ. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται κατόπιν
προηγούμενης ή μη προειδοποίησης των επιχειρήσεων
για την επικείμενη επιθεώρηση/έλεγχο. Επιθεωρήσεις
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση της επιχείρησης
διενεργούνται για λόγους προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος.
5. Οι υπάλληλοι (χημικοί και χημικοί μηχανικοί) του
Γ.Χ.Κ. που εκτελούν τις επιθεωρήσεις έχουν την κατάλ−
ληλη εκπαίδευση. Μετά το πέρας της επιθεώρησης συ−
ντάσσουν και υποβάλλουν γραπτή έκθεση, εντός είκοσι
εργάσιμων ημερών, στον Προϊστάμενο της ελέγχουσας
Χημικής Υπηρεσίας, ο οποίος τη διαβιβάζει με συστημέ−
νο έγγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία στο πόρισμα της
έκθεσης διαπιστώνονται παραβάσεις ως προς τις δια−
τάξεις του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, ο εγκαλούμενος
έχει δικαίωμα να παράσχει εγγράφως στην ελέγχουσα
Χημική Υπηρεσία, εντός 20 εργασίμων ημερών από την
παραλαβή του πορίσματος, εξηγήσεις σχετικά με τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις.
7. Σε περίπτωση εξέτασης δειγμάτων, εφόσον
αυτά κριθούν ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του καν.
1272/2008/EK, επιβάλλονται στους υπευθύνους οι προ−
βλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 2.
8. Oι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του καν. 1272/2008/
EK σχετικά με τη διάθεση ουσιών και μειγμάτων στην
αγορά, πλην των προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στις
διατάξεις των οδηγιών 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, επιβάλλονται από την
αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.,
με έκδοση σχετικής απόφασης δέσμευσης και απόσυρ−
σης ή απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά. Μη συμμόρ−
φωση της/του επιχείρησης/φορέα προς την ανωτέρω
απόφαση τιμωρείται με πρόστιμο 3.000−50.000 ευρώ,
ανάλογα με την επικινδυνότητα και την ποσότητα των
μη συμμορφωμένων προϊόντων, το οποίο επιβάλλεται
από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ.
μετά από πρόταση της αρμόδιας Δ/νσης.
Άρθρο 2
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με πρόστιμο όπως περιγράφεται κατωτέρω τιμω−
ρούνται:
α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα χημικά προϊ−
όντα (ουσίες, μείγματα, αντικείμενα) κατά παράβαση του
άρθρου 4 παράγραφος 10 του καν. 1272/2008/ΕΚ,
β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη
διαπίστωση παραβάσεων,

γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρμόδια εθνική Αρχή για
τον καν. 1272/2008/ΕΚ ή στις ελέγχουσες Αρχές (Χημι−
κές Υπηρεσίες, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ΕΟΦ) τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον
έλεγχο και την επιθεώρηση,
δ) όσοι δεν παρέχουν στην αρμόδια εθνική Αρχή για
τον καν. 1272/2008/ΕΚ τις προβλεπόμενες πληροφορίες
από το άρθρο 45 του καν. 1272/2008/ΕΚ.
2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο
1 για προϊόντα αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ. επιβάλλονται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Χημικής Υπηρεσίας
του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπου έγινε η δειγ−
ματοληψία ή η επιθεώρηση και εισπράττονται σύμφωνα
με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Για τα
προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις των οδη−
γιών 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν και για τα οποία ως αρμόδιες εθνικές Αρ−
χές έχουν οριστεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και ο ΕΟΦ ακολουθούνται οι διαδικασίες
του άρθρου 19 του π.δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.05.1997) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή του άρθρου 28 του π.δ.
205 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.07.2001) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, κατά περίπτωση.
3. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά πράξεων
επιβολής προστίμων ορίζεται σε εξήντα ημέρες, η οποία
αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως της προ−
σβαλλομένης πράξεως, ή άλλως αφ’ ης έλαβε πλήρη
γνώση ο προσφεύγων, παρατεινομένη επί τριάντα ημέ−
ρες εάν αυτός μένει στην αλλοδαπή.
4. α) Tο πρόστιμο για κάθε μεμονωμένη παράβαση των
διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχείο (α) κυμαίνεται από
300−500 ευρώ. Τα πρόστιμα αθροίζονται όταν πρόκειται
για πολλαπλές παραβάσεις στο ίδιο προϊόν (π.χ. παράλειψη
εικονογράμματος/ων, δήλωσης/εων κινδύνου, δήλωσης/εων
προφυλάξεων, ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου κ.λ.π.).
β) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο (β) ανέρχεται σε 6000 ευρώ.
γ) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο (γ) ανέρχεται σε 4000 ευρώ.
δ) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο (δ) ανέρχεται σε 3000 ευρώ.
Άρθρο 3
Ορισμός αρμόδιου φορέα για την παραλαβή
των πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση
σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία
Το Γ.Χ.Κ. – Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα Β΄ ορίζεται
ως ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 45 του καν. 1272/2008/ΕΚ.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΟΥΚΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡ.−ΕΛ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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Αριθμ. Φ.500/335α/98450/Ε5
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.500/254/78406/Ε5/18−8−2004
ΚΥΑ «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυ−
τανίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ.12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του Ν. 1351/83
(ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/2005).
3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16−06−94 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την έναρξη της πρα−
κτικής άσκησης.
4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ.11 του Ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.3, εδ.α του
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του Ν. 2129/93 (ΦΕΚ Α΄ 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 διυπουργική απόφα−
ση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες
του Δημοσίου, Ο. Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
10. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/τ.Β΄/3−12−2009)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
11. Την αριθμ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/τ.Β΄/18−1−2010)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου
Ντόλιου.
12. Την αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010)
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου.
13. Το με αριθμ. 3636/16−6−2009 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.500/254/78406/Ε5/18−8−2004
Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός θέσεων πρακτι−
κής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδι−
οίκηση Ευρυτανίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1352/
τ.Β΄/2−9−2004, κατά το μέρος που αφορά την παράγραφο
1. του αποφασιστικού αυτής ως ακολούθως:
«Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., διαφόρων ειδικοτήτων, στη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας».
Τα λοιπά μέρη της εν λόγω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ.: 904
(3)
Κύρωση της οριστικής διανομής οικοπέδων στη θέση
«ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ» του Δήμου Φραγκίστας Ν. Ευρυ−
τανίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄/2−2−1996) «Κώδικας Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τον Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέ−
χωσης της περιφέρειας και ρύθμισης θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997).
3. Το άρθρο 4 παρ.5 του Ν.Δ.1189 της 24/28 Ιουνίου 1972
(ΦΕΚ Α΄99) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
7 παρ. 1 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5−6−2003).
4. Το περιεχόμενο του φακέλου επέκτασης του οι−
κισμού Δυτικής Φραγκίστας στην εποικιστική περιοχή
«ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ» του Δήμου Φραγκίστας του νομού.
5. Την αρίθμ. 2/2009 απόφαση της Επιτροπής Ορι−
στικών Διανομών Ν. Ευρυτανίας, με την οποία ορι−
στικοποιήθηκε ο πίνακας δικαιούχων της αρχικής
διανομής του Πρακτικού 1/9−2−2009, στον συνοικισμό
«ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ» του Δήμου Φραγκίστας, ως τελική
οριστική διανομή.
6. Το γεγονός ότι εσφαλμένα στην ανωτέρω απόφαση
και στην ακροτελεύτια παράγραφο αυτής τηρήθηκε η
παλαιά διαδικασία κύρωσης της οριστικής διανομής κατ’
επιταγήν της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/72 και
όχι η νέα, όπως αυτή ισχύει, μετά την αντικατάσταση
των τελευταίων τριών εδαφίων της παρ. 5 του ανωτέ−
ρω άρθρου από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α), αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της οριστικής διανομής οικοπέδων,
στη θέση «ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ» του Δήμου Φραγκίστας
Ν. Ευρυτανίας, στους κάτωθι τελικούς δικαιούχους
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ του
αρίθμ. 2/2009 Πρακτικού της αρμόδιας Ε.Ο.Δ. και το
εγκεκριμένο διάγραμμα διανομής της περιοχής ως
ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

α/α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

Βούλγαρη

Αγγελική

Νικόλαος

Αριθμός
ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡ.

Αριθμός
Οικοπέδου

10

58

2

Βούλγαρη

΄Ολγα

Νικόλαος

8

52

3

Γαλανός

Βασίλειος

Γεώργιος

4

26

4

Γαλανός

Στυλιανός

Γεώργιος

8

49

5

Γαλανός

Χρήστος

Αθανάσιος

4

29

6

Γούλα

Λεμονία

Αθανάσιος

13

68

7

Γούλα

Μαρία

Γεώργιος

7

46

8

Γούλας

Γεώργιος

Βασίλειος

4

32

9

Κακαβάς

Κων/νος

Χαράλαμπος

13

67

10

Κατσαδούρος

Ανδρέας

Χρήστος

8

48

11

Κατσαδούρος

Κων/νος

Χρήστος

13

70

12

Καψάλης

Κων/νος

Γεώργιος

4

30

13

Κολοκύθας

Αντώνιος

Νικόλαος

13

75

14

Κολοκύθας

Ευθύμιος

Νικόλαος

13

73

15

Κοντοβάς

Απόστολος

Γεώργιος

4

33

16

Κρικώνης

Παντελής

Ευάγγελος

13

64

17

Λαθύρης

Βασίλειος

Αχιλλέας

13

69

18

Λαθύρης

Ευάγγελος

Αχιλλέας

13

76

19

Μάκκα

Μαρία

Λάμπρος

10

59

20

Μάκκας

Δημήτριος

Κων/νος

13

72

21

Μάκκας

Ευάγγελος

Κων/νος

4

28

22

Μπισμπίκη

Ευριδίκη

Χρήστος

4

25

23

Μπισμπίκη

Φανή

Βασίλειος

13

71

24

Μπόνια

Ουρανία

Λάμπρος

7

47

25

Ντάλλα

Αλεξάνδρα

Γεώργιος

4

24

26

Ντουφεκούλας

Κων/νος

Ιωάννης

13

65

27

Περούλα

Βασιλική

Ευάγγελος

10

60

28.

Περούλας

Γεώργιος

Ευάγγελος

10

56

29.

Στασινοπούλου

Αικατερίνη

Σταύρος

4

23

30

Τελώνη

Ελένη

Χαράλαμπος

4

31

31

Τελώνης

Λεωνίδας

Σπύρος

8

51

32

Τουμαρά

Μαρία

Κων/νος

8

53

33

Φέρρας

Γρηγόριος

Χρήστος

8

50

34

Φέρρας

Ιωάννης

Χρήστος

13

74

35

Ψεβεδούρου

Βασιλική

Αναστάσιος

13

66

2. Ακυρώνουμε την ακροτελεύτια παράγραφο της αρίθμ. 2/2009 απόφασης της αρμόδιας Ε.Ο.Δ., ήτοι: «Κατόπιν
αυτών και μέχρι τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φραγκίστας θεωρούμε την 10η Μαρτίου
2009 ως ημερομηνία ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΚΥΡΩΘΕΙΣΑ κατ’ επιταγήν του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου
4 του Ν.Δ. 1189/72», διότι εσφαλμένα σε αυτή τηρήθηκε η παλαιά διαδικασία κύρωσης της οριστικής διανομής
κατ’ επιταγήν της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1189/72 και όχι η νέα, όπως αυτή ισχύει, μετά την αντικατάστα−
ση των τελευταίων τριών εδαφίων της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α΄).
Καρπενήσι, 30 Ιουλίου 2010
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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