ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αριθµ. Πρωτ: 14421

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 36
συνεδρίαση της Ολοµέλειάς του την 9η Οκτωβρίου 2007 ότι το Τµήµα
Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ εκδίδει πιστοποιητικά περί συνδροµής
ασυµβιβάστων ιδιοτήτων (ΚΥΑ 20977/23.08.2007 κεφ. II παρ. 4)
εφόσον και εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ
δεδικασµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3414/2005, µετά από τον σχετικό έλεγχο (ΚΥΑ 20977/2007 κεφ II. παρ.
4,5, 6 και 9).
Ως εκ τούτων οι αναθέτουσες αρχές καλούνται να µην αποστέλλουν τα
σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΣΡ για έκδοση πιστοποιητικού εφόσον το
ΕΣΡ δεν εκδίδει πλέον πιστοποιητικά διαφάνειας. Οι αναθέτουσες αρχές
και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τµήµα Ελέγχου
∆ιαφάνειας του ΕΣΡ τυχόν οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ
δεδικασµένου, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε

µε

τον

Ν.

3414/2005

και

τη

σχετική
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(20977/23.08.2007), ώστε το ΕΣΡ να εκδώσει πιστοποιητικό περί
συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
νόµο.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ

Καθηγητής ∆ηµήτρης Χαραλάµπης
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/43741/0022
(1)
Καθορισμός αποδοχών του Ειδικού και Βοηθητικού Επι−
στημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικής πρόσθε−
της αμοιβής και της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Πολίτη».
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α΄/1997) «Συνήγορος του
Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης».
2. Του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/
Α΄/1998) «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, ορ−
γάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/
20.9.2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτη−
τες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστή−
ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς
ρυθμίσεις».
4. Των άρθρων 5 και 7 παρ. 3 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ10/
Α΄/22.1.2003) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατά−
ξεις».
5. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.…».
6. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 περί
δημοσίου λογιστικού.
7. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
8. Τις υπ’ αριθμ. 2049787/5231/0022/12.8.1998 και 204
9788/5232/0022/12.8.1998 κοινές αποφάσεις (ΦΕΚ 836/
Α΄/12.8.1998) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 2/16188/0022/3.3.1999 Κοινή Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/62963/0022 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 717/Β΄/5.6.2003) «Καθορισμός Ειδικής
Πρόσθετης Αμοιβής του υπηρετούντος προσωπικού της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».
11. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204Β΄)
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκύψει πρόσθετη ετήσια δαπάνη, ως
εξής:
1.453.000 ευρώ, Φορέας 07−610 (Συνήγορος του Πολίτη,
ΚΑΕ 211: 434.000 ευρώ, ΚΑΕ 289: 970.000 ευρώ και ΚΑΕ
219: 49.000 ευρώ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αποδο−
χές του Ειδικού και Βοηθητικού Επιστημονικού Προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
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χρόνου, η ειδική πρόσθετη αμοιβή του συνόλου του
υπηρετούντος προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής
«Συνήγορος του Πολίτη» καθώς και η υπερωριακή του
απασχόληση.
2. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται στις διατάξεις
της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία ή
ευθέως, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3205/2003,
όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Καθορισμός αποδοχών του Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου.
1. Οι μηνιαίες αποδοχές του Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνή−
γορος του Πολίτη» αποτελούνται από το βασικό μισθό
του μισθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ.), τα επιδόματα και τις
παροχές που χορηγούνται κατά τους όρους της παρού−
σας απόφασης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
καταβολής τους.
2. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου εξελίσσονται σε μισθολογικά
κλιμάκια (Μ.Κ.).
3. Τα Μ.Κ. των μελών του Ε.Ε.Π. ορίζονται σε δεκαοκτώ
(18 Μ.Κ.). Οι υπάλληλοι εξελίσσονται σε αυτά τα Μ.Κ. με
εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ.
4. Για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου,
προσμετράται ο χρόνος κάθε προηγούμενης σχετικής
απασχόλησης του υπαλλήλου, σύμφωνα με βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τα λοιπά, εφαρ−
μόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 5, 6
και 15 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.
5. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 18ου Μ.Κ. του Ε.Ε.Π.
που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ανέρχεται στο ποσόν των
χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550 €) μηνιαίως και
προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες
αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων από 1.1.2008.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των μελών
του Ε.Ε.Π. διαμορφώνεται με πρόσθεση, στο αμέσως
προηγούμενο Μ.Κ., του ποσού που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού
μισθού με το συντελεστή 0,0424.
Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλη−
σιέστερη μονάδα ευρώ.
6. Στα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνή−
γορος του Πολίτη» χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών
σπουδών και οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Καθορισμός αποδοχών
του Βοηθητικού Επιστημονικού Προσωπικού.
1. Στο Βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό της Ανε−
ξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1−4 του άρθρου 2 της
παρούσης.
Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται αποδοχές ίσες
με το 70% του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του
βασικού μισθού του ειδικού επιστημονικού προσωπι−
κού.

2. Χορηγείται, επίσης, το επίδομα μεταπτυχιακών
σπουδών και οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Καθορισμός Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής.
1. Στους ειδικούς επιστήμονες (παρ. 1 άρθρο 5 του
ν. 2477/ 1997) και στους αποσπασμένους μόνιμους ή με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., Τραπεζών ελεγχό−
μενων από το Δημόσιο ή άλλων φορέων του δημόσιου
τομέα (παρ.2, άρθρο 5 του ν. 2477/1997) σε 930 ευρώ.
2. Στο βοηθητικό Επιστημονικό Προσωπικό (παρ. 4
άρθρο 8 ν. 2623/1998) σε 700 ευρώ.
3. Στο προσωπικό της παρ. 1 άρθρο 8 του ν. 2623/1998
σε 930 ευρώ.
4. Στο προσωπικό της Γραμματείας (παρ.3 και 4 του
άρθρου 5 του ν. 2477/1997, παρ. 5 και 6 άρθρο 8 του
ν. 2623/1998) κατά περίπτωση ως εξής:
α) Για το Διευθυντή Γραμματείας σε 1.050 ευρώ.
β) Για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Γραμματείας και
του Εκκαθαριστή Αποδοχών (με τον νόμιμο αναπληρωτή
του) σε 800 ευρώ.
γ) Για τους Προϊσταμένους Γραφείων Γραμματείας,
σε 700 ευρώ.
δ) Για τους υπαλλήλους Γραμματείας:
Ι Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ σε 700 ευρώ,
ΙΙ Κατηγορίας ΔΕ, ΥΕ σε 630 ευρώ.
Άρθρο 5
Υπερωριακή εργασία
Στο προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη μπορεί να
καταβάλλεται αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως εξή−
ντα (60) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις τετρακόσιες (400) ώρες ετησίως,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Εφόσον οι αποδοχές ή το ποσόν της Ειδικής Πρόσθε−
της Αμοιβής του συνόλου του προσωπικού της Ανεξάρ−
τητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» που καθορίζονται
με τη παρούσα απόφαση είναι χαμηλότερες από τις
προϊσχύουσες, η προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται
ως προσωπική διαφορά μειούμενη από τις αυξήσεις της
μισθολογικής πολιτικής.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει
διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την
παρούσα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Aυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/51972/022
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/22337/
0022/31.5.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρο 29 Α, του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137/Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 27, του ν. 2081/1992
(ΦΕΚ 89/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, του
ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπω−
λίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, «Τροποποίηση διατά−
ξεων του ν. 703/1977» παρ. 18 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ
178/Α΄) « Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 42 «διατάξεις περί της Επιτροπής Ανταγω−
νισμού» παρ.2 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α) «Τουριστική
εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό
και άλλες διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232/Α) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας»
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.
5. Το π.δ. 31/2006 (ΦΕΚ 29/Α/2006) «Οργανισμός της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού».
6. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας− Ενέργειας & Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ
185/Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/22337/0022/31.5.2006 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. Δ15/
Α/Φ19/4040/27.2.2006 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράτζη και Ιω−
άννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006).
9. Το υπ’ αριθμ. 4749/14.8.2007 έγγραφο − πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση της 2/22337/0022/31.5.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αλλά αυτή θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον ΚΑΕ 0289, αποφα−
σίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2/
22337/0022/31.5.2006 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
και καθορίζουμε το ύψος της καταβαλλόμενης στο
προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της
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Επιτροπής Ανταγωνισμού ειδικής πρόσθετης αμοιβής
ως εξής:
Ι)
α. στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων € 1.100,00
β. στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων
€ 1.025,00
γ. στο Προσωπικό κατηγορίας ΠΕ € 850,00
δ. στο Προσωπικό κατηγορίας ΤΕ € 750,00
ε. στο Προσωπικό κατηγορίας ΔΕ € 660,00
στ. στο Προσωπικό κατηγορίας ΥΕ € 500,00
ΙΙ)
α. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που κατέχει
θέση Προϊσταμένων Διευθύνσεων € 1.050,00
β. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που κατέχει
θέση Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων €1.025,00
γ. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό € 980,00.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.4.2007 να δημοσι−
ευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 2527
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και στον Αρχηγό και υφιστάμενα υπηρεσιακά
όργανα της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005
(Α΄ 98).
2. Το ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος,
αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιο−
τήτων που αφορούν την Ελληνική Αγροφυλακή:
Α. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗ−
ΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
1. Την υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου που
συνάπτονται μετά την έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Δημόσιας Τάξης (άρθρο 6 ν. 2527/1997).
2. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσε−
ων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και
έγκριση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών
και έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για
ποσά από 5.000.000,01 μέχρι 14.673.514,00 ευρώ, την
έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων κατά της νο−

24566

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση για ποσά από 6.000.000,01 μέχρι
9.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσεων
για αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν
εκδοθεί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής
(άρθρο 20 ν. 1481/1984, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/
1995, ν. 2286/1995, π.δ. 136/1998 και π.δ. 394/1996).
3. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για
μη νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για
ποσά από 29.347,01 ευρώ και άνω (άρθρα 33 και 56
του ν. 2362/1995).
4. Την έκδοση αποφάσεων για την συγκρότηση μονι−
μων και έκτακτων επιτροπών προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και ομά−
δων εργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών
προμηθειών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρε−
σιών (άρθρο 38 π.δ. 394/1996).
Β. ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
1. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσε−
ων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και
έγκριση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών
και έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για
ποσά από 1.000.000,01 μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, την έκ−
δοση αποφάσεων επί των ενστάσεων κατά της νομιμό−
τητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατα−
κυρωτική απόφαση για ποσά μέχρι 4.000.000,00 ευρώ,
καθώς και την έκδοση αποφάσεων για αναθεώρηση των
αποφάσεων αυτών που έχουν εκδοθεί από τον Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών
Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής (άρθρο
20 ν. 1481/1984, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995,
ν. 2286/1995, π.δ. 136/1998 και π.δ. 394/1996).
2. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη νό−
μιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά μέχρι
29.347,00 ευρώ (άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1995).
3. Τον διορισμό Διαχειριστή Χρηματικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου
Ελληνικής Αγροφυλακής (άρθρο 47 του ν. 2362/1995).
Γ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ−
ΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
1. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης
προσφορών, ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού και κατά της συμμετοχής σ’ αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσε−
ων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και
έγκριση πιστώσεων, για την πραγματοποίηση δαπανών
και έγκριση δαπανών που δεν έχουν εκκαθαριστεί, για
ποσά μέχρι 4.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση των
αποφάσεων επιλογής προμηθευτών (άρθρο 20 ν. 1481/
1984, άρθρα 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995, ν. 2286/1995,
π. δ. 136/1998 και π.δ. 394/1996).
2. Την έκδοση των πάσης φύσεως αποφάσεων των
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσί−
ου ή άλλες διατάξεις και δεν έχει μεταβιβαστεί η αρμο−

διότητα αυτής σε άλλο όργανο, εκτός των αποφάσεων
αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, ενστάσεων κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού και της υπογραφής
συμβάσεων, για ποσά άνω των 1.000.000,00 ευρώ, καθώς
και η έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών αδειών κ.λ.π.
διαδικαστικών εγγράφων απαραιτήτων για την υλοποί−
ηση των προμηθειών (π.δ. 394/1996 και ν. 2168/1993).
3. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπής
προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής των υλικών του δη−
μοσίου που διαπιστώνεται έλλειψη για τον καταλογισμό
τους σε χρήμα (άρθρο 56 παρ. 8 του ν. 2362/1995).
4. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για την πληρωμή
των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
από τις πιστώσεις αυτού (άρθρο 7 του ν. 2362/1995).
5. Την κατανομή − ανακατανομή ποσού πάγιας προκα−
ταβολής της Ελληνικής Αγροφυλακής σε περισσότερες
από μιας διαχειρίσεων (άρθρο 46 παρ. 3 ν. 2362/1995).
6. Την προσωρινή ενίσχυση της πάγιας προκαταβολής
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και
την αύξηση αυτής (άρθρο 46 παρ. 3 ν. 2362/1995).
7. Την πρόταση αύξησης εν ανεπαρκεία πιστώσεων
του Π/Υ εξόδων με ισόποση μείωση άλλης και χορήγη−
σης από το αποθεματικό αναπληρωματικών πιστώσε−
ων που ήθελαν κριθεί σε ανεπάρκεια ή αντιμετώπισης
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών (άρθρο 15,16,17 και
18 του ν. 2362/1995).
8. Την ανάληψη και διάθεση των πιστώσεων του προ−
ϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αγροφυλακής ανεξαρ−
τήτως ποσού (άρθρο 19 ν. 2362/1995).
9. Τον διορισμό οριστικών εκκαθαριστών και αναπλη−
ρωτών αυτών για πληρωμές των δαπανών μισθωμένων
ακινήτων και των αποδοχών υπαλλήλων Κεντρικών Υπη−
ρεσιών που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσε−
ως Πρωτευούσης (υπ’ αριθμ. 194902/2.11.1969 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 102131/4187 από 8−9/1.10.1977 ομοία).
10. Τις πράξεις αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων [ΔΙΟΔ/
Φ.60/1/Α−4061 από 20.3.1984 Κ.Υ.Α. (Β΄−155)].
11. Την υπογραφή των εντολών− αιτήσεων καταλογι−
σμού προς το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό της αξίας
φθαρέντων και απολεσθέντων υλικών ή αξιών της Ελ−
ληνικής Αγροφυλακής (άρθρο 33 του ν. 2362/1995).
12. Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου
του διαγωνισμού προμηθείας υλικών ή παροχής υπηρε−
σιών, που το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο
του υπερβαίνει το ποσό των 1.731.475,00 ευρώ (άρθρο
8 του ν. 2741/1999).
13. Τις εγκρίσεις για δαπάνες που αφορούν αποδοχές
του προσωπικού γενικά (άρθρο 20 του ν. 1481/1984 και
ν. 2362/1995).
14. Τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών για την χρηματοδότηση έργων που συμπερι−
λαμβάνονται στις Σ.Α.Ε. του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ως και την κατανομή της χρηματοδότησης
στα επιμέρους έργα (Χ.Δ. 9035/30.7.1973 απόφαση).
Δ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑ−
ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.
1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, απο−
δοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών – ενστάσεων
κατά της διακήρυξης διαγωνισμού, κατά της νομιμότητας
διενεργείας του, κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’
αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης των αποτε−
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λεσμάτων αυτού− κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού,
υπογραφή συμβάσεων και έγκριση δαπανών (για τις οποί−
ες έχει προηγηθεί η έγκριση της αντίστοιχης πίστωσης)
που πληρώνεται σε βάρος της παγίας προκαταβολής και
δεν έχουν εκκαθαρισθεί και για τα ποσά του άρθρου 83
ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν
κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται απ’ ευθείας
ανάθεση και διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρό−
χειρος) (π.δ. 394/και υπ’ αριθ. 2/45564/0026 από 31.7.2001
απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
2. Το διορισμό και προσωρινή αναπλήρωση των υπολό−
γων διαχειριστών των υφισταμένων υπηρεσιών (άρθρο
47 του ν. 2362/1995).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. 20977
(4)
Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/
2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της δια−
φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α΄/
14.2.2005), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 5 αυτού,
β) του ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005»
(ΦΕΚ 279 Α΄/10.11.2005), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 5
αυτού, με το οποίο αναριθμήθηκε η παρ. 5 του άρθρου
5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου
αυτού και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005,
γ) του π.δ. 310/1996 «Για τον έλεγχο της διαφάνειας
στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α΄ 214/29.8.1996),
με το οποίο προστέθηκε άρθρο 10α στο π.δ. 213/1995
«Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ρα−
διοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς
και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επι−
κοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 112/15.6.1995),
δ) του π.δ. 213/1995 και ιδίως του άρθρου 10α αυτού,
ε) του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δη−
μοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.4.1996), όπως ισχύει και
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 3310/2005 και διορθώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 3414/2005,
στ) του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό−
ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 Α΄/29.11.2000)
και ιδίως του άρθρου 7 παρ. 2β αυτού,
ζ) του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000 «Εναρμόνιση της
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ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατά−
ξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30.6.1997 (EE αριθ. L202 της
30.7.1997, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι δι−
ατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE
αριθμ. L 298 της 17.10.1989 σ. 23) σχετικά με την παροχή
τηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 98/17.03.2000),
η) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση
θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες δι−
ατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995) και όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3310/2005
και το ν. 3414/2005,
θ) του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 «Ρύθμιση του θεσμού
των επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
(ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.1988) και όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 12 παρ. 17 του ν. 3310/2005 και τροποποιήθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005,
ι) του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 233/13.10.1998), και ιδίως των παρ. 2 και
7 του άρθρου 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ.
18 και 19 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 και τροποποιή−
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005,
ια) του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 «Οργάνωση και
λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενη−
μέρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 178/2.7.2003), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 25 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005
και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του
ν. 3414/2005,
ιβ) του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», (ΦΕΚ
Α΄ 37) όπως ισχύει,
ιγ) του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης
Ευθύνης» (ΦΕΚ Α΄ 91), όπως ισχύει,
ιδ) του β.δ. της 19ης Απριλίου/1ης Μαΐου του 1835
«Εμπορικός Νόμος», όπως ισχύει,
ιε) της υπ’ αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινής υπουργι−
κής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επι−
κρατείας με θέμα «Δικαιολογητικά για την εφαρ−
μογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1637/Β’/25.11.2005),
ιστ) του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 84),
ιζ) της υπ’ αριθμ. Υ93/26.5.2004 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 789),
ιη) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ
Α΄ 50/10.4.1997), όπως ισχύει,
ιθ) της υπ’ αριθμ. 2458/22.2.2005 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Δικαιοσύνης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάστα−
ση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώ−
ου» (ΦΕΚ 267 Β΄/1.3.2005), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 92605/20.9.2005 ομοία κοινή απόφαση «Αυ−
τεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου
γενικής και δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ 1334 Β΄/21.9.2005)
και κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
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κ) του άρθρου 29A του ν. 1558/1985, όπως το άρθρο
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α
του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄38) και κωδικοποιήθηκε με το
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 15014/15.11.2005 γνώμη του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως συμπληρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 15416/24.11.2005 ομοία και με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 1312/21.11.2005 έγγραφο των ειδικών επιστημόνων
του ΕΣΡ.
3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για
την τήρηση των αντίστοιχων μητρώων από το Τμήμα
Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. για τις επιχειρήσεις μέ−
σων ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του ν. 3414/2005.
4. Την υπ’ αριθμ. 11426/23.8.2007 γνώμη του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά
έτη, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που κατατίθενται
ενώπιον του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ για
την τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του
ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005,
μητρώου των επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και
των Επιχειρήσεων που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις
ως ακολούθως:
Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Για την τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις
του π.δ. 310/1996 μητρώου των επιχειρήσεων μέσων ενη−
μέρωσης, πέραν των αναφερομένων στο ανωτέρω π.δ.
εγγράφων, οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης πρέπει
να προσκομίζουν και τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για
τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση ατο−
μικής επιχείρησης, το ανωτέρω αντίγραφο ποινικού
μητρώου αφορά στο φυσικό πρόσωπο που κατέχει την
επιχείρηση.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφα−
ση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜ−
ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡ−
ΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005.
Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005,
όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.
3414/2005, ενόψει της υπογραφής της σχετικής σύμ−
βασης, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμ−
βάσεις, αρκεί να προσκομίζουν, δια των νομίμων εκ−
προσώπων τους, μόνον στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν
την υπογραφή της σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως ισχύει, που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρούσας για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή για
τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις,
μπορούν να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσω−
πο της επιχείρησης ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης, προσκομίζοντας και επικυ−
ρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.
3. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των
νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμ−
βολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση
που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπο−
γραφής από Συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική
Αρχή.
4. Εάν πριν την υπογραφή της συμβάσεως εκδοθεί
σε βάρος επιχείρησης που συμμετέχει σε διαδικασία
ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, οριστική
καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το
άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση
απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στην Αναθέτουσα
Αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ επι−
κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και
αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων
της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική
απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητεί από το ανωτέ−
ρω Τμήμα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε
με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005, πι−
στοποιητικού περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων
και απαγορεύσεων.
5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου
η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω καταδικα−
στική απόφαση στο ΕΣΡ μαζί με την απόφασή της περί
αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να
ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της δημόσιας
σύμβασης ο αποκλεισμός του, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 3414/2005.
6. Εάν η οριστική καταδικαστική απόφαση για την
τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς
εκδοθεί μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, ο
Ανάδοχος υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην
Αναθέτουσα Αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας
σχετική υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της απόφα−
σης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί
εκπτώσεως εξ αυτού του λόγου του Αναδόχου, προκει−
μένου αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αυτή αναριθμήθηκε
και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα,
του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.
7. Η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων μεταξύ της Ανα−
θέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι οποίες έχουν
συναφθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω καταδικαστι−
κής αποφάσεως δεν επηρεάζεται, εφόσον η σύναψή
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τους δεν συνδέεται με την τέλεση του αδικήματος της
ενεργητικής διαφθοράς.
8. Την αναφερόμενη στις προηγούμενες παραγράφους
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου
45 παρ.1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, το
οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005,
μπορεί να αναζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και αυτε−
παγγέλτως.
9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε βάρος επιχειρή−
σεως οριστική δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου
κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, το Τμήμα
Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, στο πλαίσιο άσκησης των
αρμοδιοτήτων του που προβλέπει το άρθρο 10 του ν.
3310/2005, δύναται να ζητεί από αυτή, πέραν των ανα−

24569

φερομένων στην παρούσα απόφαση στοιχείων, όποιο
άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνεται αναγκαίο για
την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 3414/2005.
10. Η υπ’ αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ
1637/Β’/25.11.2005) καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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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

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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
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