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ξης και Τροφίμων Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Αν. Μακεδονίας − Θράκης 
(έδρα Κομοτηνή), υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, με 
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει για 
μία δεκαετία στην υπηρεσία που μετατάσσεται.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων 474/24−1−2012).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

Ö
   Αριθμ. 67278 (4)
Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής 
απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

β. Του άρθρου 24 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».

γ. Των άρθρων 4,5 και 80 του π.δ/τος 774/1980 «Ορ−
γανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».

2) Την 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κ.λπ. (ΦΕΚ 842/8.6.2004, 
τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέραν 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για δύο 
(2) οδηγούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εργάζονται 
στα επιβατηγά αυτοκίνητα της Υπηρεσίας και εξυπη−
ρετούν τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Προέδρου 
του Ελεγκτικού συνεδρίου και του Γενικού Επιτρόπου 
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο (2) 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη φύλαξη 
των κτηριακών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από τη δημοσίευση του ΦΕΚ και αναδρομι−
κά 1 μήνα πριν, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 την καθιέρωση 
με αμοιβή εργασίας πέραν από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη των επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, σε δύο (2) οδηγούς του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου που εξυπηρετούν τις υπηρεσιακές μετα−
κινήσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο και σε δύο (2) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου που απασχολούνται στη φύλαξη του κτηρίου, και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για τον καθένα.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
ολόκληρο το οικονομικό έτος 2012 ποσού ευρώ 6.000,00, 
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κ.α.ε. 0511 
του ειδικού φορέα 17−220 (Ελεγκτικό Συνέδριο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 

28−12−2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τέλη 
φωτογράφησης−κινηματογράφησης και χρήσης οπτι−
κοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογι−
κών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών 
εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκ−
δηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τό−
πους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 παρ. 4, 7 και 8 του Ν. 3028/2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153). 

β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄213). 

γ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243). 

δ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146). 

ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» 
(ΦΕΚ Β΄ 2792).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/ 
81397/2199/12−9−2005 κοινή Υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός τελών: α) φωτογράφησης−κινηματογράφησης−Βι−
ντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους κλπ» (ΦΕΚ Β΄ 1491).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28−12−2011 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τέλη φωτογρά−
φησης−κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστι−
κών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και 
συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρ−
χαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα 
μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046).

5. Το αριθμ. 402/23−1−2012 έγγραφο της Γενικής Γραμ−
ματέως Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
126463/28−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τέλη φωτογράφησης−κινηματογράφησης και χρήσης 
οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολο−
γικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών 
εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδη−
λώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046), ως ακολούθως:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τα τέλη χρήσης απεικονίσεων σε εξώφυλλα 
δίσκων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος 
άρθρου»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως 
εξής:
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«1) Ο Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα 
εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού ΝΠΙΔ καταβάλλουν τα τέλη του άρθρου 8 μειωμένα 
κατά 50%».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
126463/28−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
3046).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Ö
        Αριθμ. Αποφ. 1529/VI/2011 (6)
Επιμερισμός του προστίμου που επεβλήθη με την υπ’ 

αριθμ. 137/ΙΙ/2000 απόφαση της Επιτροπής Ανταγω−
νισμού, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3504/2008 
αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

  Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό−
φου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κό−
τσικα 1Α, Αθήνα, την 6η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης, 
Μέλη:  Ιωάννης Μπιτούνης, 
 Δημήτριος Λουκάς,
 Εμμανουέλα Τρούλη,
  Δημήτριος Δανηλάτος,
  Δημήτριος Αυγητίδης,
 Φραγκίσκος Αρμάος, λόγω κωλύματος 

τακτικού μέλους και
 Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύματος 

τακτικού μέλους. 
Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα. 
Θέμα της συνεδρίασης: Επιμερισμός του προστίμου 

που επεβλήθη με την υπ’ αριθμ. 137/II/2000 απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την έκδοση της υπ’ 
αριθμ. 3504/2008 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικη−
τικού Εφετείου Αθηνών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε 
Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα με ανα−
πληρώτρια την Ευαγγελία Ρουμπή.

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε 
τα μέλη ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 17ο 
Τριμελές) με την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Απόφασή του 
ανέπεμψε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την υπ’ αριθμ. 
137/II/2008 Απόφασή της, ώστε να επιμετρηθεί το επι−
βλητέο πρόστιμο χωριστά για τις παραβάσεις του άρ−
θρου 25 του ν. 703/77 (παροχή ελλιπών πληροφοριών 
και παροχή ανακριβών πληροφοριών) για κάθε μία από 
τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον επαναπροσδιο−
ρισμό του προστίμου, χωρίς την κλήτευση της προσφεύ−
γουσας, για όσους ειδικότερους λόγους θα εκτεθούν 
κατωτέρω και αφού έλαβε υπόψη τον πλήρη φάκελο 
της υπόθεσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

Σκέφθηκε ως εξής:
1. Νομίμως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υπό κρίση υπόθεση με κα−
ταγγελλόμενες τις ανώνυμες εταιρίες με την επωνυ−
μία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΣ Α.Ε, μετά την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναπέμ−
φθηκε η υπ’ αριθμ. 137/ΙΙ/2000 προηγούμενη Απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μόνο κατά το κεφάλαιο 
που επιβλήθηκε ενιαίο χρηματικό πρόστιμο 1.000.000 
δρχ. και 500.000 δρχ. (τότε) αντίστοιχα, ενιαία για δύο 
χωριστές παραβάσεις του άρθρ. 25 του ν. 703/1977 της 
σημαντικής καθυστέρησης παροχής στην Επιτροπή αι−
τηθέντων στοιχείων και στην εν τέλει παροχή στοιχείων 
τα οποία ήταν ανακριβή και μη πλήρη. Πρέπει, επομένως, 
να επιληφθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να προσδι−
ορίσει το ύψος του προστίμου χωριστά για κάθε μια από 
τις δύο παραβάσεις, χωρίς τη σύνταξη νέας Εισήγησης, 
αφού έχει ήδη υπάρξει Εισήγηση, τόσο επί των παραβά−
σεων, όσο και επί του επιβλητέου προστίμου πριν από 
την έκδοση της αναπεμφθείσας Απόφασης.

2. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι απαραίτητη και η εκ 
νέου κλήτευση των ενδιαφερόμενων μερών για να πα−
ραστούν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά 
τη σημερινή συζήτηση, αλλά ούτε και η διεξαγωγή εκ 
νέου διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου, αφού τους 
υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς τα μέρη είχαν πλή−
ρως την δυνατότητα να αναπτύξουν και ανέπτυξαν κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης επί της οποίας εκδόθηκε 
η πιο πάνω 137/ΙΙ/2000 απόφαση συμπεριλαμβανομέ−
νου και του σκέλους επί του τυχόν επιβληθησόμενου 
προστίμου.

3. Από τα έγγραφα του φακέλου που τέθηκαν υπό−
ψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκύπτει ότι το 
Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Από−
φασή του δέχτηκε μετά δυνάμεως δεδικασμένου για 
τις καταγγελλόμενες και προσφεύγουσες εταιρίες Κ. 
& Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ 
Α.Ε ως αποδεδειγμένα τα πραγματικά περιστατικά, τα 
οποία είχε δεχθεί ως αποδεδειγμένα και η προσβλη−
θείσα ενώπιόν του 137/ΙΙ/2000 Απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέχθηκε 
ότι: Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για την τήρηση συνθη−
κών υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο γεωργικών σπό−
ρων και ειδικότερα του βαμβακόσπορου επανήλθε στη 
συνέχεια προηγούμενου από 2.3.1999 με αριθμ. πρωτ. 
424/2.3.1999 εγγράφου της προς τις προσφεύγουσες 
επιχειρήσεις και με τις υπ΄ αριθμ. 1020 και 1021/28.5.1999 
υπομνηστικές επιστολές της επισήμαινε ότι τα στοιχεία, 
τα οποία ζητήθηκαν και αναλυτικά προσδιορίζονται 
στις αρχικές επιστολές ήταν ελλιπή και ζητούσε να 
της αποσταλούν. Επισήμαινε, επίσης, τις συνέπειες γι’ 
αυτή τους την συμπεριφορά, όπως αυτές ορίζονταν στο 
άρθρ. 25 του ν. 703/1977. Δέχθηκε, επίσης, περαιτέρω το 
Εφετείο, ότι «Στις 7 Ιουλίου 1999, η μεν εταιρία ΑΓΡΟ−
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε δεν απέστειλε κανένα στοιχείο 
παρά μόνο εξέφρασε την απορία της σχετικά με την 
εκτίμηση ότι τα στοιχεία που απέστειλε ήταν ελλιπή, 
η δε εταιρεία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ απέστειλε 
κάποια στοιχεία τα οποία όμως δεν κάλυψαν τις ερω−
τήσεις του εγγράφου της Γραμματείας, ενώ για κάποια 




