Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.01.13 09:52:25
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

31571

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2589
31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί−
ες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα
οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό
με κριθή ή σίτο. ...............................................................................
Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την
παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση μέλιτος. ............
Ανακαθορισμός του χρόνου παύσης της λειτουργί−
ας των Διευθύνσεων Προσδιορισμού Αξίας Εμπο−
ρευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά και Θεσσαλονίκης
και έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Δασμο−
φορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνεί−
ων Αττικής και Θεσσαλονίκης............................................
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού και
κτιριακού εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της
ΓΚΑΠ ΑΕ. ...............................................................................................
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο της
AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ. ..................................................
Χορήγηση άδειας λειτουργίας. στο εργαστήριο επεξερ−
γασίας, απομόνωσης, μέτρησης, ελέγχου και φύλα−
ξης βλαστοκυττάρων της εταιρίας ΤΑΚ ΕΙΕ Α.Ε........
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικής Λειτουργού στην ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
και της ΦΡΟΣΩΣ. ............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 390/2009
(1)
Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες
ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία
γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κρι−
θή ή σίτο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. 2331/7−7−2009 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου του
Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από

την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.2343/95, (Φ.Ε.Κ.
211/Α/11−10−1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).
4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
5) Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2963.1922 (Φ.Ε.Κ. 184/
Α/1922) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φο−
ρολογίας του ζύθου νόμων», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6) Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι−
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009.
8) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).
9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 390/2009 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 14/9/2009 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τους αναγκαίους όρους παραγωγής και
τις τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε
συνδυασμό με κριθή ή σίτο, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προ της ενάρξεως της παραγωγής του ζύθου, ο ζυ−
θοποιός υποχρεούται να υποβάλλει, με σχετική αίτηση
− δήλωσή του, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.
πλήρη φάκελο για κάθε τύπο ζύθου που προτίθεται
να παράγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον τύπο του
ζύθου και την εμπορική του ονομασία, το είδος και το
ποσοστό των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιεί και
τα αναλυτικά του στοιχεία.
Άρθρο 2
Οι διαδικασίες της παραλαβής και της αποθήκευσης
των πρώτων υλών από το ζυθοποιείο, η αναγνώριση
φυρών κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών ως και
κατά τη ζυθοποίηση και οι λοιποί έλεγχοι των ζυθοποι−
είων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αφο−
ρούν παραγωγή ζύθου από βύνη κριθής, εφαρμόζονται
ανάλογα και στην περίπτωση παραγωγής ζύθου από
βύνη κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.
Άρθρο 3
Στο βιβλίο που υποχρεούνται να τηρούν οι ζυθοποιοί,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του
Β.Δ. της 20.9.1922, θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερί−
δα οι ποσότητες κριθής και σίτου και τα στοιχεία (Plato,
αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους, αλκοολικός τίτλος)
του παραγομένου με τη συμμετοχή αυτών ζύθου.
Άρθρο 4
Στις μηνιαίες δηλώσεις που υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν οι ζυθοποιοί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 15 του Ν.Δ. 20.9.1922, όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 965/1980, θα καταχωρού−
νται σε ιδιαίτερη θέση οι εργασίες του προηγουμένου
μήνα που αφορούν στην παρασκευή ζύθου με χρήση
κριθής ή σίτου.
Άρθρο 5
Η επισήμανση κάθε νέου τύπου ζύθου που παρασκευ−
άζεται με χρήση και άλλων επιτρεπομένων πρώτων
υλών, εκτός της βύνης κριθής θα είναι σύμφωνη με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π. και της Οδηγί−
ας 2000/13/Ε.Κ. Ειδικότερα, όσον αφορά την αναγραφή
των συστατικών, αυτή θα γίνεται με παράθεση όλων
των συστατικών του ζύθου, κατά σειρά ελαττουμένης
περιεκτικότητας ως προς τη μάζα κατά τη στιγμή της
χρησιμοποιήσεώς τους στην παρασκευή του.
Άρθρο 6
Επιφυλασσομένων των κυρώσεων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3583/2007, σε περίπτωση παραβάσεων των διατά−
ξεων της παρούσας, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ.
της 29.12.1923, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ως σήμερα.
Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. της 29.12.1923 σε συν−

δυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική
αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κ.α.α.
Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου, Δ. Δανιήλ, Ν.
Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Ι. Αγγελοπούλου, Χ. Παπα−
χρήστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθ. 445/2009
(2)
Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την πα−
ραγωγή τύπου ζύθου με χρήση μέλιτος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. 2965/28−8−2009 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου του
Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
6 του άρθρου 11 του ν.2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11−10−1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).
4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
5) Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2963.1922 (Φ.Ε.Κ. 184/Α/1922)
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας
του ζύθου νόμων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6) Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009.
8) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτι−
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία
του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θρά−
κης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).
9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 445/2009 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 14/9/2009 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την παραγωγή τύπου ζύθου με προσθήκη μέ−
λιτος με συστατικά: βύνη κριθής σε ποσοστό τουλάχιστον
88 % και μέλι σε ποσοστό από 8 % έως 12%, υπολογιζο−
μένων στο συνολικό εκχύλισμα που περιέχεται στο ζυθο−
γλεύκος, νερό, λυκίσκο και μαγιά. Η παραγωγική διαδικασία
θα είναι παρόμοια με τη ζυθοποίηση από βύνη κριθής και η
προσθήκη του μέλιτος θα γίνεται στο ζυθογλεύκος.
Η παραλαβή του μέλιτος, ως πρώτης ύλης για την
παρασκευή ζύθου από το ζυθοποιείο θα γίνεται μετά
από σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή, η
δε έξοδός του από το ζυθοποιείο θα πραγματοποιείται
με άδεια μεταφοράς από την αρμόδια αρχή. Γενικά η
διαδικασία ελέγχου του μέλιτος ως πρώτης ύλης για
την παρασκευή ζύθου πρέπει να είναι όμοια με τη δια−
δικασία ελέγχου της βύνης κριθής.
Ο εν λόγω ζύθος που είτε θα διατεθεί στην εσωτερική
αγορά είτε θα εξαχθεί πρέπει να έχει αρχική πυκνό−
τητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15), βαθμό
ζύμωσης τουλάχιστον σαράντα (40) και η αλκοόλη που
περιέχεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από
την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμο−
ποιήθηκαν για την παραγωγή του.
Οι όροι παραγωγής του εν λόγω ζύθου και οι τηρητέες
διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων
στα οποία γίνεται χρήση και μέλιτος θα είναι σύμφωνοι
προς την υπ’ αριθ. 598/2004 (Φ.Ε.Κ. 251/Β’/2005) απόφαση
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, “’Οροι παρα−
γωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου
και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση
και άλλων εκτός της βύνης κριθής πρώτων υλών, και
συγκεκριμένα σακχάρων”.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κ.α.α.
Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου, Δ. Δανιήλ, Ν.
Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Ι. Αγγελοπούλου, Χ. Παπα−
χρήστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ6 1122686 ΕΞ
(3)
Ανακαθορισμός του χρόνου παύσης της λειτουργίας
των Διευθύνσεων Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμά−
των (ΔΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά και Θεσσαλονίκης και έναρ−
ξης λειτουργίας των Τμημάτων Δασμοφορολογητέ−
ας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α’ 2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
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όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α’ 265) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις»,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα»,
γ) των άρθρων 78−80 του Π.Δ. 284/1988 (Α’ 128) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως έχουν
τροποποιηθεί με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 511/1989 (Α’
218) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128Α)»,
δ) του άρθρου 4 του Π.Δ. 343/1998 (Α’ 229) «Διάρθρωση,
αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών»,
ε) του Π.Δ. 263/1999 (Α’ 215) «Σύσταση Τμημάτων στις
Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης»,
στ) του Π.Δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας»........» και
ζ) του Π.Δ. 189/2009 (Α’ 221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Την αριθμ. 1103218/992/0006Β/29−10−2007 (Β’ 2155)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Ανακαθορισμός του χρόνου παύσης της λειτουργίας
των Διευθύνσεων Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων
(ΔΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά και Θεσσαλονίκης και έναρξης λει−
τουργίας των Τμημάτων Δασμοφορολογητέας Αξίας
των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονί−
κης».
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλουν την πα−
ράταση του χρόνου της λειτουργίας των Διευθύνσεων
Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά
και Θεσσαλονίκης, μέχρι την πλήρη λειτουργία της Υπη−
ρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) και την
έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων Δασμοφορολογη−
τέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και
Θεσσαλονίκης, καθώς και την ολοκλήρωση του Υπο−
συστήματος Αποτίμησης Αξιών του Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.).
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ανακαθορίζουμε το χρόνο παύσης της λειτουργίας
των Διευθύνσεων Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων
(ΔΙ.Π.Α.Ε.) Πειραιά και Θεσσαλονίκης, από 31−12−2009, που
είχε καθοριστεί με την αριθμ. 1103218/992/0006Β/29−10−
2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών (Β’ 2155), σε 31−12−2010.
2. Καθορίζουμε την 1−1−2011, ως χρόνο έναρξης λει−
τουργίας των Τμημάτων Δασμοφορολογητέας Αξίας
Οχημάτων και Δασμοφορολογητέας Αξίας Εμπορευμά−
των της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής, καθώς και του
Τμήματος Δασμοφορολογητέας Αξίας της Διεύθυνσης
Τελωνείων Θεσσαλονίκης, που συστάθηκαν με τις δια−
τάξεις του Π.Δ. 263/1999 (Α’ 215).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Φ 6.112/οικ.17664/1278
(4)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού και
κτιριακού εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της ΓΚΑΠ
ΑΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει,
β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση ,οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄),
ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄),
στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄),
ζ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει,
η) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄),
θ) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).
2. Την Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.2/οικ.9379/76/22−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την 33361/5−9−91 ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν 1943/91»
(ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την αρ. 13444/29−1−08 Απόφαση του Υπουργού Υγεί−
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων <Με εντολή

Υπουργού> στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Τις Φ 6.112/35117/1712/20−1−2000 και Φ 6.112/19792/918/6−
9−01 αποφάσεις μας με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια
απεριόριστης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο πα−
ραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών και διαιτητικών
προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής της ΓΚΑΠ
ΑΕ που βρίσκεται στην οδό Σαλτελή και Κουντουριώτη
(πρώην Αγησιλάου 46) – Αγ. Δημήτριος.
7. Την 30−7−09 αίτηση της ΓΚΑΠ ΑΕ για την χορήγη−
ση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού
εκσυγχρονισμού.
8. Την από 1−10−09 εισήγηση της υπηρεσίας μας και την
80383/10−11−09 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Α) Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού
και κτιριακού – σε υφιστάμενο κτίριο – εκσυγχρονισμού
διάρκειας ενός (1) έτους στο εργοστάσιο της ΓΚΑΠ ΑΕ
που εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με
την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: ΓΚΑΠ ΑΕ
Θέση εγκατάστασης: Σαλτελή & Κουντουριώτη (πρώην
Αγησιλάου 46) – Αγ. Δημήτριος
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών,
καλλυντικών & διαιτητικών προϊόντων και συμπληρω−
μάτων διατροφής.
Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (KW) ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ
(Ευρώ)

Υφιστάμενος

144,18

253,9

220.000

Εκσυγχρονισμού
(αιτούμενος)

71,74

96,4

1.001.308

Σύνολο

215,92

350,3

1.221.308

Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός

Μηχ/κός εξοπλισμός
προστασίας περ/ντος
και εργαζόμενων

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ
(Ευρώ)

178,32

206

260.000

Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και
μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, να υποβλη−
θούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην Φ15/7815/615/14−4−2005 Υπ. Από−
φαση προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
Η ενεργειακή κατανάλωση μετά την ολοκλήρωση του
εκσυγχρονισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30%
του μέσου όρου της πενταετίας 2005 − 2009 (παρ. 3.β
του άρ. 16 του Ν 3325/05) όπως αυτός καθορίζεται με
την Φ 15/οικ. 8102/625/20−4−05 (ΦΕΚ 589 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης.
1. Β) Τροποποιούμε την Φ 6.112/35117/1712/20−1−2000
απόφασή μας ως προς την διάρκεια ισχύος της η οποία
ορίζεται για οκτώ έτη από την υπογραφή της παρούσας.
Κατά τα λοιπά αυτή παραμένουν σε ισχύ ως έχει.
2. Η παρούσα άδεια επανεξετάζεται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3325/05 και τροπο−
ποιείται στις περιπτώσεις και όπως περιγράφεται στο
άρθρο 11 του ως άνω νόμου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια
Η Γενική Διευθύντρια
Στήριξης της Βιομ/νίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπ. Οικονομίας
του Υπ. Υγείας Κοινωνικής
Ανταγ/τητας και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ

Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ 6.152/οικ.17663/1277
(5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο της
AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει.
β) του άρθρου 7 του Ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «ίδρυση ,ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει
δ) του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄)
ε) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)
στ) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄)
ζ) του ΠΔ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει
η) του ΠΔ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄)
2. Την Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.2/οικ.9379/7622−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
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4. Την 33361/5−9−91 ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91»
(ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την αρ. 13444/29−1−08 Απόφαση του Υπουργού Υγεί−
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων «Με εντολή
Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Την Φ 6.152/16386/1035/28−7−06 απόφασή μας με
την οποία χορηγήσαμε άδεια λειτουργίας διάρκειας
τριών ετών στο εργοστάσιο εμφιάλωσης βιομηχανικών
και ιατρικών αερίων της MESSER ΕΛΛΑΣ ΑΕ που βρί−
σκεται στην θέση Κοπρισιά Σχηματαρίου του Νομού
Βοιωτίας.
7. Την αίτηση της AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική
διαρρύθμιση του προαναφερόμενου εργοστάσιου στο
όνομα της λόγω αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης.
8. Την από 30−6−09 εισήγηση της υπηρεσίας μας και
την 66843/21−9−09 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζου−
με:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας τριών (3)
ετών μετά από μηχανολογική διαρρύθμιση και αλλα−
γή φορέα στο εργοστάσιο της AIR LIQUIDE HELLAS
ΑΕΒΑ όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που
θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο
κάτω στοιχεία:
Φορέας: AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ
Θέση εγκατάστασης: θέση Κοπρισιά – Σχηματάρι Βοι−
ωτίας
Είδος δραστηριότητας: εμφιάλωση βιομηχανικών και
ιατρικών αερίων.
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 29,08 KW (κινητήρι−
ας), 40 KW (θερμικής) και αξίας 67.504€.
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος ισχύος 14,98
KW (κιν.), αξίας 7.500 €.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής
όρους:
α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται τα αναγκαία
μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της
υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευ−
τικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που
κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού
και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο,
χώρος υγιεινής κ.λπ.),
β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν
με την 3948/31−10−06 απόφαση του Τμ. Περιβάλλοντος
της ΝΑ Βοιωτίας διάρκειας πέντε ετών
γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την μελέτη πυρα−
σφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση
του 1166/13−3−2009 πιστοποιητικού πυροπροστασίας
διάρκειας οκτώ ετών
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δ) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφω−
να με την Φ 42/1188/2816/29−9−06 απόφαση της Δ/νσης
Υγείας της ΝΑ.
3. Η παρούσα άδεια επανεξετάζεται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3325/ 05 και τροπο−
ποιείται στις περιπτώσεις και όπως περιγράφεται στο
άρθρο 11 του ως άνω νόμου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν
απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια
Η Γενική Διευθύντρια
Στήριξης της Βιομ/νίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπ. Οικονομίας
του Υπ. Υγείας Κοινωνικής
Ανταγ/τητας και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. Φ 6172/17514/1269
(6)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργαστήριο επεξερ−
γασίας, απομόνωσης, μέτρησης, ελέγχου και φύλα−
ξης βλαστοκυττάρων της εταιρίας ΤΑΚ ΕΙΕ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει,
β) του άρθρου 7 του Ν 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν 1316/1983 «ίδρυση, οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει
δ) του άρθρου 7 του Ν 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄)
ε) του άρθρου 9 του Ν 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)
στ) του Ν 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄)
ζ) του ΠΔ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει
η) του ΠΔ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄)
2. Την Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους

Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.2/οικ.9379/76/22−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την 33361/5−9−91 ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν 1943/91»
(ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την αρ. πρωτ. 9550/440/08 αίτηση της εταιρίας ΤΑΚ
ΕΙΕ Α.Ε .
6. Την από 11−2−2008 Χρήση γης της Πολεοδομίας του
Δήμου Αθηναίων που αναφέρει ότι στην οδό Αρχελάου
28 στην περιοχή του Παγκρατίου επιτρέπονται οι χρή−
σεις επαγγελματικών εργαστηρίων.
7. Το αρ. πρωτ. 23307/Φ.701.3 Πιστοποιητικό Πυροπρο−
στασίας διαρκείας μέχρι 14−11−2012.
8. Την αρ. πρωτ. 27864/08/28−5−2008 εξαίρεση από
την διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έρ−
γου, της Δ/νσης Προστασίας του Περιβάλλοντος της
Ν. Αθηνών.
9. Την αρ. πρωτ. Β 2666/9−4−1964 άδεια οικοδομής
του κτηρίου.
10. Την Σύμβαση μεταφοράς, αποτέφρωσης μολυ−
σματικών αποβλήτων με την ΕΣΔΚΝΑ ,την άδεια λει−
τουργίας του εργοστασίου της ΕΣΔΚΝΑ στο Δήμο Άνω
Λιοσίων.
11. Την από 10−9−2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας,
αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8)
ετών στο εργαστήριο επεξεργασίας, απομόνωσης, μέ−
τρησης, ελέγχου και φύλαξης βλαστοκυττάρων της
εταιρίας ΤΑΚ ΕΙΕ Α.Ε βρίσκεται στο Παγκράτι του Ν.
Αττικής και έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:
Φορέας: ΤΑΚ ΕΙΕ Α.Ε.
Θέση εγκατάστασης: Οδός Αρχελάου 28 Παγκράτι
Ν. Αττικής.
Είδος δραστηριότητας: εργαστήριο επεξεργασίας,
απομόνωσης, μέτρησης, ελέγχου και φύλαξης βλαστο−
κυττάρων.
Παραγωγικός εξοπλισμός κιν. Ισχύς 6,22 KW και θερ−
μική 8,08 kw.
Εξοπλισμός εξυπηρέτησης κτιρίου κιν. Ισχύς 23 kw
και θερμική 65 kw.
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού : 300.000 Ευρώ.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής
όρους:
α) Να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση
ο αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται τα ανα−
γκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε
βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση
προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανη−
μάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς
φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο
φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ).
β) να ληφθούν υπόψη όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που έχουν
εγκριθεί με το αρ. 2330/Φ.701.3/14−11−2007 πιστοποιητικό
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών και να ανανεω−
θεί πριν τη λήξη του 14−11−2012.
δ) Το ως άνω εργαστήριο να συμμορφωθεί πλήρως με
τις απαιτήσεις του Π.Δ. 26/ 24−3−2008 {εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/Κτου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31−3−
2004 για την θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφά−
λειας για την δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο την
επεξεργασία, την συντήρηση, την αποθήκευση και την
διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (ΕΕL 102/7−4−
2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17ΕΚ
(ΕΕL 38/9/2006) και 2006/86ΕΚ (ΕΕL294/25−10−2006)}.
3. Η παρούσα άδεια, επανεξετάζεται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 10 του Ν. 3325/05 και τροπο−
ποιείται στις περιπτώσεις και όπως περιγράφεται στο
άρθρο 11 του ως άνω νόμου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν
απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Γραμμάτια: 125,00 Ευρώ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια
Η Γενική Διευθύντρια
Στήριξης της Βιομ/νίας
Δημόσιας Υγείας
του Υπ. Οικονομίας
του Υπ. Υγείας Κοινωνικής
Ανταγ/τητας και Ναυτιλίας
Αλληλεγγύης
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
(7)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κής Λειτουργού στην ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ και
της ΦΡΟΣΩΣ.
Με την αριθμ. 7497/15.12.09 Απόφαση του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ του
ΠΕΤΡΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02025893112090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

