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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/78426/0022 (1)
  Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους και Φαρμακο−
ποιούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου για το έτος 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/1983/τ.Α΄), 

όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/1992/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 
(ΦΕΚ 296/2003/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του 
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/2003/τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 
740/2005/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

5. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/1997/τ.Β΄) Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

6. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152/τ.Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/τ.Α΄) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25−6−2013) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το αριθμ. 1613/08−07−2013 έγγραφο του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση 
της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των 
εφημεριών των Βιολόγων και Φαρμακοποιών και βεβαι−
ούται ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση 
κάθε τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαι−
ευτικά−Γυναικολογικά περιστατικά, εκ των οποίων τα 
περισσότερα είναι επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.

10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 
2014 ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιά−
δων τριακοσίων ευρώ (14.300,00) Ευρώ, για το οποίο 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οι−
κονομικού έτους 2014 στον ΚΑΕ 0261, σύμφωνα με την 
αριθμ. 8110/29.8.2013 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2014 
έως 31−12−2014, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού έτους 2014 την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή, πέραν της υποχρεωτικής, εφόσον συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εφημεριών, στο κάτωθι προσωπικό του 
Αρεταιείου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

1. Σε έναν (1) Βιολόγο και μέχρι δύο (2) εφημερίες το 
μήνα.

2. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι τρεις (3) εφη−
μερίες έκαστος το μήνα.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετή−
σιων πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί 
για την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής 
τους, είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε 
με χορήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. Δ14/106971 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 

Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β΄/28−3−01) απόφασης 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Κανονισμού διενέρ−
γειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Το άρθρο 176 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄/08) «Κύ−
ρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» σε συνδυασμό με το άρθρο 146 παρ. 
11 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

3. Την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β΄/28−3−01) «Έγκριση Κανονι−
σμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β΄/12−6−01 και τροπο−
ποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. 
πρωτ. Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β΄/22−6−01).

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικο−
νομίας.

6. Το Π.Δ. 118/25−6−2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−13) «Τροπο−
ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−12) και ίδρυση 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

7. Το Π.Δ. 119/25−6−2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−13) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την με αρ. 1181 απόφαση (ΦΕΚ 332/Υ.Ο.Δ.Δ./11−7−13) 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Την με αρ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−7−2013 απόφαση (ΦΕΚ 
1839/Β΄/29−7−13) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής ‘‘Με εντο−
λή Υπουργού’’ στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊστα−
μένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και 
των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

10. Την απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Δ14/92330/1−7−2008 με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Κα−
νονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέμα−
τος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β΄/17−7−08 και ΦΕΚ 2113/Β΄/13−10−08).

11. Το από 8/7/09 Πόρισμα της Επιτροπής (αρ. πρωτ. 
Δ14/97661/9−7−09), η οποία συγκροτήθηκε με την με 
αρ. πρωτ. οικ. Δ14/96943/2009 απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Τροποποίηση και Συμπλήρωση των 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 
(ΦΕΚ 332/Β΄/28−3−01) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας 
υλικών και έργων», όπως ισχύει σήμερα. 

12. Την από 28/01/13 Εισηγητική Έκθεση της Δ14γ.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή: 
Υπάρχει ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης 

του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορά στη δι−
αδικασία ελέγχου χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, 
προκειμένου:

1. Να συμπεριληφθούν στο προαναφερόμενο κείμενο 
διατάξεις του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤΧ 2008), με τις οποίες 
τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κα−
νονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 
2000 που είχε εγκριθεί με την απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Δ14/36010/29−2−2000 (ΦΕΚ 381/
Β΄/24−3−2000).

2. Να προστεθεί, και για την περίπτωση των χαλύβων 
οπλισμού σκυροδέματος, Πίνακας ποσοστιαίου καθορι−
σμού της βαρύτητας των παραβάσεων του Παραρτή−
ματος ΙΙ, ανάλογος με τον Πίνακα ΙΙ για το σκυρόδεμα 
του Παραρτήματος Ι του προαναφερόμενου κειμένου, 
αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε το Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 
332/Β΄/28−3−01) «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγ−
χου ποιότητας υλικών και έργων», όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ 724/Β΄/12−6−01 και τροποποιήθηκε με την με 
αρ. πρωτ. Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β΄/22−6−01) απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΑΛΥΒΩΝ 

ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης 
του ελέγχου των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 
(Χ.Ο.Σ.) στις αποθήκες των παραγωγών, των εισαγω−
γέων, των κάθε είδους προμηθευτών, στις εγκαταστά−
σεις των επιχειρήσεων διάθεσης και διαμόρφωσης/
κατεργασίας, καθώς και στα εργοτάξια δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 
του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β΄/17−7−08 και ΦΕΚ 
2113/Β΄/13−10−08).

Ο έλεγχος αφορά τις κατηγορίες Χ.Ο.Σ. που προβλέ−
πονται στον ΚΤΧ 2008 και συγκεκριμένα τις κατηγορίες 
B500A και B500C.

Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η τήρηση των διατά−
ξεων του ΚΤΧ 2008 και καταγράφονται τα αντίστοιχα 
στοιχεία. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να 
προβαίνει σε δειγματοληψία και τα λαμβανόμενα δείγ−
ματα παραδίδονται στο ΚΕΔΕ ή στο πλησιέστερο Πε−
ριφερειακό Εργαστήριο για εργαστηριακούς ελέγχους. 
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται αδαπάνως για 
τον ελεγχόμενο.
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Συγκεκριμένα, από την Eπιτροπή Ελέγχου καταγράφο−
νται και διενεργούνται αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία 
και ενέργειες:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Α1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
• Επωνυμία και ταχυδρομική διεύθυνση
• Κατά νόμο εκπρόσωπος
• Άδεια λειτουργίας
• ΑΦΜ
Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται άδεια λει−

τουργίας, ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία της Περι−
φερειακής Ενότητας.

Α2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (Παράγρ. 5.2 ΚΤΧ 2008)
Υπεύθυνος Τεχνικός:
− Ονοματεπώνυμο
− Εκπαίδευση/Εμπειρία
− Σχέση εργασίας με την Επιχείρηση
Α3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Παράγρ. 5.3 ΚΤΧ 2008)
Α3.1 Ταξινόμηση χαλύβων
Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευση οι Χ.Ο.Σ. είναι 

ταξινομημένοι ανάλογα με:
• Τη μορφή τους:
− Ράβδοι
− Κουλούρες
− Ευθυγραμμισμένα προϊόντα
− Δομικά πλέγματα
− Ειδικού τύπου πλέγματα (π.χ. αναδιπλούμενα)
− Δικτυώματα
− Προϊόντα από διαμόρφωση (εσχάρες, κλωβοί, σπει−

ροειδείς συνδετήρες, μεμονωμένοι συνδετήρες συγκρα−
τούμενοι με συγκόλληση σε βοηθητικές ράβδους κλπ)

• Την κατηγορία ποιότητας
• Την προέλευση (προμηθευτής, χώρα)
• Τη διάμετρο
• Την ημερομηνία παραλαβής.
Α3.2 Συνθήκες αποθήκευσης
Κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες πρέπει να προ−

στατεύονται από διάβρωση, μηχανικές φθορές, βλάβες 
ή πληγές, λάσπες, χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

Α3.2.1 Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών 
χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να μην 
ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού, καθώς και 
αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλα υπο−
στηρίγματα για να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος 
ή με νερό.

Α3.2.2 Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. 
Α3.2.3 Σε περιβάλλοντα 3 και 4 κατά ΕΚΩΣ (περιο−

χές παραθαλάσσιες, βιομηχανικές κ.λπ.) ελέγχεται εάν 
οι χάλυβες είναι αποθηκευμένοι σε στεγασμένους και 
επαρκώς προστατευμένους χώρους.

Α3.2.4 Ελέγχεται οπτικά αν οι Χ.Ο.Σ. εμφανίζουν διά−
βρωση (Παράγρ. 5.3 και 5.4 του ΚΤΧ 2008). Στην περί−
πτωση αλλοιώσεων από διάβρωση λαμβάνονται δείγ−
ματα κατά την Παράγρ. Α5.3.

Α3.2.5 Ελέγχεται αν οι Χ.Ο.Σ. εμφανίζουν ακαθαρσίες 
(λάδια, γράσσα, λάσπες, χώματα) ή βλάβες.

Α4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Παράγρ. 5.6 ΚΤΧ 2008)
Βεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε ποσότητα Χ.Ο.Σ. συνο−

δεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:
Α4.1 Πιστοποιητικά
Α4.1.1 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας) ή Πι−

στοποιητικό Ελέγχου, ανάλογα με την προέλευση των 

Χ.Ο.Σ. (σύμφωνα με τις Παραγρ. 4.2, 4.3 και 4.4 του ΚΤΧ 
2008). 

Α4.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου ή της μο−
νάδας διαμόρφωσης των προϊόντων από διαμόρφωση 
(για τα οποία δεν έχει θεσπισθεί ακόμη νομοθετικά 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης), απ’ όπου θα προκύπτει 
ότι οι εργασίες διαμόρφωσης ή και συγκόλλησης έγιναν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΧ 2008 και ότι το 
τελικό προϊόν παραμένει στην ίδια κατηγορία ποιότητας 
μετά από αυτές τις εργασίες. 

Α4.2 Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής (Mill Test 
Certificate) όπως εκδίδεται από τον παραγωγό.

Α4.3 Πινακίδα, στην οποία περιέχονται κατ’ ελάχιστον 
οι εξής πληροφορίες:

• Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής
• Η κατηγορία ποιότητας
• Ο μήνας και το έτος παραγωγής
• Ο αριθμός χύτευσης
• Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονο−

μαστική διάμετρος
• Η σήμανση.
Σε κάθε δέμα ράβδων, κάθε κουλούρα, πλέγμα κλπ. 

η πινακίδα θα είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές 
σημείο για να διευκολύνεται η επιτόπια επαλήθευση 
της ταυτότητας του προϊόντος.

Α4.4 Παραστατικά που αφορούν παραγγελθείσες πο−
σότητες χαλύβων

Για οποιαδήποτε ποσότητα Χ.Ο.Σ. που έχουν παραγ−
γελθεί πέραν των αναφερομένων στις Παραγρ. Α4.1, 
Α4.2 και Α4.3 συνοδευτικών εγγράφων, είναι απαραίτητα 
και τα εξής:

Α4.4.1 Δελτίο Παραγγελίας που περιέχει κατ’ ελάχι−
στον τις εξής πληροφορίες:

• Την προέλευσή τους
• Την περιγραφή τους (μορφή, διαστάσεις, ονομαστική 

διάμετρος κ.λπ.) 
• Τις ποσότητες ανά κατηγορία και διάμετρο.
Α4.4.2 Δελτίο Αποστολής
Α4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης που περιλαμβάνει:
• Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας
• Την χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής
• Την κατηγορία ποιότητας 
• Τη σήμανση 
• Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 
• Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή 

του Πιστοποιητικού Ελέγχου ή την Υπεύθυνη Δήλωση 
της Παραγρ. Α4.1

Πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπο−
ρούν να εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής.

Α4.5 Σήμανση προϊόντος (Παράγρ. 2.4 και 2.5 του ΚΤΧ 
2008)

Ελέγχεται αν οι Χ.Ο.Σ. φέρουν σήμανση για την ανα−
γνώριση της κατηγορίας και της προέλευσής τους. 
Χάλυβες που δεν φέρουν σήμανση για την προέλευσή 
τους αποσύρονται από την ελληνική αγορά ή κατα−
στρέφονται, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
Έκθεσης Ελέγχου, με ευθύνη του ελεγχόμενου, ο οποίος 
υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Ελέγχου 
τα σχετικά αποδεικτικά απόσυρσης ή καταστροφής.

Οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων, 
της πινακίδας και της σήμανσης πρέπει να ταυτίζονται.
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Στην περίπτωση παραβάσεων των Παραγρ. Α4.1.1 και 
Α4.5 η Έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Α5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Eπιτροπή προβαίνει σε δειγματοληψία κατά την κρί−

ση της. Εάν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δο−
κιμών των δειγμάτων δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις 
της Παραγρ. 4.5 του ΚΤΧ οι παρτίδες από τις οποίες ελή−
φθησαν αποσύρονται από την ελληνική αγορά ή κατα−
στρέφονται, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
Έκθεσης Ελέγχου, με ευθύνη του ελεγχόμενου, ο οποίος 
υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Ελέγχου τα 
σχετικά αποδεικτικά απόσυρσης ή καταστροφής.

Η δειγματοληψία (αριθμός, θέσεις, μέγεθος δειγμάτων 
κ.λπ.) γίνεται σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5.1 του ΚΤΧ 
2008. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους των διαμορ−
φωμένων προϊόντων λαμβάνονται, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, τεμάχια κατάλληλου μεγέθους, από τα οποία 
θα μπορούν να ληφθούν τα απαραίτητα δοκίμια για την 
εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών. Επισημαίνεται 
ότι τα επί μέρους στοιχεία που απαρτίζουν τα διαμορ−
φωμένα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της κατηγορίας ποιότητάς τους.

Τα δείγματα αριθμούνται και σφραγίζονται κατά τρό−
πο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό τους. Στη 
συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματο−
ληψίας, στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία της επι−
χείρησης, η μορφή, η προέλευση, ο αριθμός χύτευσης, 
οι εργασίες διαμόρφωσης/κατεργασίας όπου έγιναν.

Οι παρτίδες που δειγματίστηκαν παραμένουν στον 
αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης έως ότου ολοκλη−
ρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Α5.1  Έλεγχοι για την επιβεβαίωση του πιστοποιητικού 
ποιότητας ή του πιστοποιητικού ελέγχου

Τα δείγματα υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγ−
χους σύμφωνα με την Παράγρ.4.5 του ΚΤΧ 2008. Ειδι−
κά για τις περιπτώσεις συγκολλημένων προϊόντων, οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται σύμφωνα και με την 
Παράγρ. 8.5.2 του ΚΤΧ 2008. 

Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται το κατά πε−
ρίπτωση πιστοποιητικό, η Έκθεση διαβιβάζεται αμέσως 
στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας και στον αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης, δεδο−
μένου ότι η παράβαση αφορά στη διαδικασία απονομής 
πιστοποιητικού ποιότητας ή πιστοποιητικού ελέγχου.

Α5.2  Έλεγχοι για την επιβεβαίωση υπεύθυνης δή−
λωσης

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5 
του ΚΤΧ 2008. Ειδικά για τις περιπτώσεις συγκολλημέ−
νων προϊόντων, ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα και με την 
Παράγρ. 8.5.2 του ΚΤΧ 2008.

Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η υπεύθυνη 
δήλωση, η παράβαση αφορά την επιχείρηση που έκα−
νε τη διαμόρφωση/κατεργασία και αυτή η επιχείρηση 
ακολούθως ελέγχεται.

Α5.3 Έλεγχοι στην περίπτωση αλλοιώσεων από διά−
βρωση

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την Παράγρ.4.5.9 
του ΚΤΧ 2008.

Α6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ελέγχεται αν τηρούνται οι διατάξεις για την ασφάλεια 

και την υγεία των εργαζομένων κατά το Παράρτημα Π9 
του ΚΤΧ 2008. Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρα−
βάσεις, ενημερώνεται η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία ελέγ−

χου στις επιχειρήσεις διαμόρφωσης, οι οποίες μπορούν 
να λειτουργούν και ως επιχειρήσεις διάθεσης. 

Συγκεκριμένα, από την επιτροπή ελέγχου καταγράφο−
νται και διενεργούνται αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία 
και ενέργειες:

Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
• Επωνυμία και ταχυδρομική διεύθυνση
• Κατά νόμο εκπρόσωπος
• Άδεια λειτουργίας
• ΑΦΜ
Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται άδεια λει−

τουργίας ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία της Περι−
φερειακής Ενότητας.

Β2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Β2.1 Στελέχωση (Παράγρ. 6.2.1 του ΚΤΧ 2008)
Υπεύθυνος Τεχνικός:
• Ονοματεπώνυμο
• Τίτλος σπουδών/Εμπειρία
• Σχέση εργασίας με την Επιχείρηση
Οι τεχνίτες συγκολλητές (όπου χρησιμοποιούνται) 

είναι πιστοποιημένοι για τις συγκεκριμένες μεθόδους 
συγκόλλησης και τους τύπους σύνδεσης που εκτελού−
νται στο εργοστάσιο ή στην επιχείρηση διαμόρφωσης 
(Παράγρ. 8.4.1 και 6.6 του ΚΤΧ 2008).

Β2.2 Εξοπλισμός – Οπτικός έλεγχος διαμορφωμένου 
προϊόντος

Ελέγχεται η επάρκεια και η καταλληλότητα του 
εξοπλισμού που διαθέτει η επιχείρηση για τις κύριες 
εργασίες διαμόρφωσης/κατεργασίας χαλύβων, όπως 
ευθυγράμμιση, κοπή, κάμψη και συγκόλληση. Ελέγχεται 
οπτικά το διαμορφωμένο προϊόν, το οποίο δεν πρέπει 
να εμφανίζει βλάβες που οφείλονται στις εργασίες δι−
αμόρφωσης/κατεργασίας.

Β2.2.1 Ευθυγράμμιση (Παράγρ. 6.3 του ΚΤΧ 2008)
α. Ελέγχεται εάν υπάρχουν οι κατάλληλες διατάξεις 

ευθυγράμμισης.
β. Ελέγχεται οπτικά αν το προϊόν μετά την ευθυγράμ−

μιση εμφανίζει βλάβες.
Β2.2.2 Κοπή (Παράγρ. 6.4 του ΚΤΧ 2008)
α. Ελέγχεται εάν υπάρχουν μηχανικά μέσα όπως ψα−

λίδι, δίσκος κ.τ.λ. Η χρήση φλόγας (οξυγονοκοπή) συνι−
στάται να αποφεύγεται.

β. Ελέγχεται οπτικά αν το προϊόν μετά την κοπή εμ−
φανίζει βλάβες.

Β2.2.3 Κάμψη (Παράγρ. 6.5 του ΚΤΧ 2008)
α. Ελέγχεται αν υπάρχουν ο απαιτούμενος εξοπλι−

σμός και τα κατάλληλα κυλινδρικά στελέχη (τύμπανα) 
με όλες τις απαιτούμενες διαμέτρους που χρησιμο−
ποιούνται στις κάμψεις. Η θέρμανση με χρήση φλόγας 
απαγορεύεται.

β. Ελέγχεται οπτικά αν το προϊόν μετά την κάμψη 
εμφανίζει βλάβες

Β2.2.4 Συγκόλληση (Παράγρ. 6.6, 8.4 και 8.5. του ΚΤΧ 
2008) 

α. Όπου εκτελούνται συγκολλήσεις (εργοστάσιο, επι−
χείρηση διαμόρφωσης ή συνεργείο εργοταξίου), ελέγ−
χεται εάν εφαρμόζονται τυποποιημένες και επαναλή−
ψιμες διαδικασίες συγκόλλησης και έχουν τηρηθεί οι 
προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεσή τους. 

Η οξυγονοκόλληση απαγορεύεται.
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β. Ελέγχεται οπτικά αν το προϊόν μετά τη συγκόλληση 
εμφανίζει βλάβες.

Β3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Παράγρ. 5.3 ΚΤΧ 2008)
Β3.1 Ταξινόμηση χαλύβων
Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευση οι Χ.Ο.Σ. είναι 

ταξινομημένοι ανάλογα με:
• Τη μορφή τους:
− Ράβδοι
− Κουλούρες
− Ευθυγραμμισμένα προϊόντα
− Δομικά πλέγματα
− Ειδικού τύπου πλέγματα (π.χ. αναδιπλούμενα)
− Δικτυώματα
− Προϊόντα από διαμόρφωση (εσχάρες, κλωβοί, σπει−

ροειδείς συνδετήρες, μεμονωμένοι συνδετήρες συγκρα−
τούμενοι με συγκόλληση σε βοηθητικές ράβδους κλπ.)

• Την κατηγορία ποιότητας
• Την προέλευση (προμηθευτής, χώρα)
• Τη διάμετρο
• Την ημερομηνία παραλαβής.
Β3.2 Συνθήκες αποθήκευσης
Κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες πρέπει να προ−

στατεύονται από διάβρωση, μηχανικές φθορές, βλάβες 
ή πληγές, λάσπες, χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

Β3.2.1 Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών 
χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μην 
ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού, καθώς και 
αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλα υπο−
στηρίγματα για να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος 
ή με νερό.

Β3.2.2 Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. 
Β3.2.3 Σε περιβάλλοντα 3 και 4 κατά ΕΚΩΣ (περιο−

χές παραθαλάσσιες, βιομηχανικές κλπ.), ελέγχεται εάν 
οι χάλυβες είναι αποθηκευμένοι σε στεγασμένους και 
επαρκώς προστατευμένους χώρους.

Β3.2.4 Ελέγχεται οπτικά αν οι Χ.Ο.Σ. εμφανίζουν διά−
βρωση (Παράγρ. 5.3 και 5.4 του ΚΤΧ 2008). Στην περί−
πτωση αλλοιώσεων από διάβρωση λαμβάνονται δείγ−
ματα κατά την Παράγρ. Β5.4.

Β3.2.5 Ελέγχεται αν οι Χ.Ο.Σ. εμφανίζουν ακαθαρσίες 
(λάδια, γράσσα, λάσπες, χώματα) ή βλάβες.

Β4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Β4.1 Πιστοποιητικά
Β4.1.1 Οι Χ.Ο.Σ. που διακινούνται ή χρησιμοποιούνται 

ως πρώτη ύλη για διαμόρφωση/κατεργασία, θα έχουν 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ποιότητας) ή Πιστοποιητι−
κό Ελέγχου (ανάλογα με την προέλευσή τους σύμφωνα 
με τις Παραγρ. 4.2, 4.3 και 4.4 του ΚΤΧ 2008). 

Β4.1.2 Για το τελικό προϊόν από διαμόρφωση/κατερ−
γασία, εφ’όσον δεν έχει θεσπισθεί διαδικασία απονομής 
πιστοποιητικού, θα παρέχεται υπεύθυνη δήλωση του 
εργοστασίου ή της μονάδας διαμόρφωσης, απ’ όπου θα 
προκύπτει ότι οι εργασίες διαμόρφωσης ή/και συγκόλ−
λησης έγιναν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΧ 2008 
και ότι το τελικό προϊόν παραμένει στην ίδια κατηγορία 
ποιότητας μετά από αυτές τις εργασίες.

Β4.2 Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής (Mill Test 
Certificate) όπως εκδίδεται από τον παραγωγό.

Β4.3 Πινακίδα, στην οποία περιέχονται κατ’ ελάχιστον 
οι εξής πληροφορίες:

• Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής
• Η κατηγορία ποιότητας
• Ο μήνας και το έτος παραγωγής

• Ο αριθμός χύτευσης
• Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονο−

μαστική διάμετρος
• Η σήμανση.
Σε κάθε δέμα ράβδων, κάθε κουλούρα, πλέγμα κλπ 

η πινακίδα θα είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές 
σημείο για να διευκολύνεται η επιτόπια επαλήθευση 
της ταυτότητας του προϊόντος.

Β4.4 Παραστατικά που αφορούν παραγγελθείσες πο−
σότητες χαλύβων

Β4.4.1 Δελτίο παραγγελίας
Το Δελτίο Παραγγελίας Χ.Ο.Σ. θα περιέχει κατ’ ελά−

χιστον τις εξής πληροφορίες:
• Την προέλευσή τους
• Την περιγραφή τους (μορφή, διαστάσεις, ονομαστική 

διάμετρος κ.λπ.) 
• Τις ποσότητες ανά κατηγορία και διάμετρο.
Β4.4.2 Δελτίο αποστολής
Β4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης
Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης θα περιλαμβάνει:
• Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας
• Την χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και 

το εργοστάσιο διαμόρφωσης.
• Την κατηγορία ποιότητας του χάλυβα
• Τη σήμανση του προϊόντος
• Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 
• Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του 

Πιστοποιητικού Ελέγχου για την πρώτη ύλη
• Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του 

Πιστοποιητικού Ελέγχου ή την Υπεύθυνη Δήλωση της 
Επιχείρησης (Παράγρ. Β4.1.2) για το τελικά διαμορφω−
μένο προϊόν 

• Τις εργασίες διαμόρφωσης/κατεργασίας που έγιναν 
από την επιχείρηση.

Πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπο−
ρούν να εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής.

Β4.5 Σήμανση προϊόντος (Παράγρ. 2.4 και 2.5 του ΚΤΧ 
2008)

Ελέγχεται αν οι Χ.Ο.Σ. φέρουν σήμανση για την ανα−
γνώριση της κατηγορίας και της προέλευσής τους. 
Χάλυβες που δεν φέρουν σήμανση για την προέλευσή 
τους αποσύρονται από την ελληνική αγορά ή κατα−
στρέφονται, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
Έκθεσης Ελέγχου, με ευθύνη του ελεγχόμενου, ο οποίος 
υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Ελέγχου 
τα σχετικά αποδεικτικά απόσυρσης ή καταστροφής.

Οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων, 
της πινακίδας και της σήμανσης πρέπει να ταυτίζονται.

Στην περίπτωση παραβάσεων των Παραγρ. Β4.1.1 και 
Β4.5, η Έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Β5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Επιτροπή προβαίνει σε δειγματοληψία κατά την 

κρίση της. Εάν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
δοκιμών των δειγμάτων δεν συμφωνούν με τις απαιτή−
σεις της Παραγρ. 4.5 του ΚΤΧ 2008, οι παρτίδες από 
τις οποίες ελήφθησαν αποσύρονται από την ελληνική 
αγορά ή καταστρέφονται, εντός ενός μηνός από την 
κοινοποίηση της Έκθεσης Ελέγχου, με ευθύνη του ελεγ−
χόμενου, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
Επιτροπή Ελέγχου τα σχετικά αποδεικτικά απόσυρσης 
ή καταστροφής.
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Η δειγματοληψία (αριθμός, θέσεις, μέγεθος δειγμάτων κ.λπ.) γίνεται σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5.1 του ΚΤΧ 2008. 
Για τους εργαστηριακούς ελέγχους των διαμορφωμένων προϊόντων λαμβάνονται, κατά την κρίση της Επιτροπής, 
τεμάχια κατάλληλου μεγέθους από τα οποία μπορούν να ληφθούν τα απαραίτητα δοκίμια για την εκτέλεση των 
προβλεπόμενων δοκιμών. Επισημαίνεται ότι, τα επί μέρους στοιχεία που απαρτίζουν τα διαμορφωμένα προϊόντα, 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας ποιότητάς τους. 

Τα δείγματα αριθμούνται και σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό τους. Στη συ−
νέχεια συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, 
η μορφή, η προέλευση, ο αριθμός χύτευσης, οι εργασίες διαμόρφωσης/κατεργασίας όπου έγιναν.

Οι παρτίδες που δειγματίστηκαν παραμένουν στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης έως ότου ολοκληρω−
θούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Β5.1 Έλεγχοι για την επιβεβαίωση του πιστοποιητικού ποιότητας ή του πιστοποιητικού ελέγχου
Τα δείγματα υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5 του ΚΤΧ 2008. Ειδικά για 

τις περιπτώσεις συγκολλημένων προϊόντων, οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα και με την Παράγρ. 
8.5.2 του ΚΤΧ 2008. 

Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται το κατά περίπτωση πιστοποιητικό, η Έκθεση διαβιβάζεται αμέσως στην 
αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στον αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης, δεδομένου ότι 
η παράβαση αφορά στη διαδικασία απονομής πιστοποιητικού ποιότητας ή πιστοποιητικού ελέγχου.

Β5.2 Έλεγχοι για την επιβεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης
Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την Παράγρ.4.5 του ΚΤΧ 2008. Ειδικά για τις περιπτώσεις συγκολλημένων 

προϊόντων, ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα και με την Παραγρ. 8.5.2 του ΚΤΧ 2008.
Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η υπεύθυνη δήλωση για διαμορφωμένα προϊόντα, τα οποία η ελεγ−

χόμενη επιχείρηση απλώς διακινεί, η παράβαση αφορά την επιχείρηση που έκανε τη διαμόρφωση/ κατεργασία 
και αυτή η επιχείρηση ακολούθως ελέγχεται.

Β5.3 Έλεγχος στην περίπτωση βλαβών στο προϊόν από διαμόρφωση ή και κατεργασία
Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5 του ΚΤΧ 2008. Ειδικά για τις περιπτώσεις συγκολλημένων 

προϊόντων, ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα και με την Παράγρ. 8.5.2 του ΚΤΧ 2008.
Β5.4 Έλεγχοι στην περίπτωση αλλοιώσεων από διάβρωση
Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την Παράγρ. 4.5.9 του ΚΤΧ 2008.
Β6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ελέγχεται αν τηρούνται οι διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά το Παράρτημα Π9 

του ΚΤΧ 2008. Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή παραβάσεις, ενημερώνεται η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Για τον έλεγχο στα εργοτάξια των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, ο έλεγχος γίνεται κατά το Κεφάλαιο Β με 

την ακόλουθη τροποποίηση που αφορά στην Παράγρ. Β1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
− Τίτλος Έργου
− Φορέας κατασκευής
− Ανάδοχος
− Επιβλέπων και Προϊστάμενος φορέα κατασκευής
− Νομικός εκπρόσωπος Αναδόχου ή Κατασκευαστή
− Στοιχεία επιχείρησης προμήθειας χαλύβων
(Επωνυμία, ταχ. διεύθυνση)
Δ. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Η βαρύτητα κάθε παράβασης ορίζεται στον Πίνακα Δ1, ως ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό πρόστιμο. Ει−

δικότερα, για παράβαση που αφορά ποσότητα χαλύβων συγκεκριμένης μορφής (βλ. Ταξινόμηση στις Παραγρ. 
Α3.1 και Β.3.1) και συγκεκριμένης διαμέτρου, το ποσό του προστίμου θα προκύπτει από το αντίστοιχο ποσοστό 
του Πίνακα Δ1 επί το λόγο της ποσότητας των χαλύβων για τους οποίους διαπιστώνεται η παράβαση προς τη 
συνολική ποσότητα των χαλύβων της ίδιας μορφής και διαμέτρου που βρίσκονται στον ελεγχόμενο χώρο. Σε 
περίπτωση υποτροπής, ισχύουν τα ποσοστά του Πίνακα ανεξαρτήτως ποσότητας.

Πίνακας Δ1: Βαρύτητα Παραβάσεων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

− Β2.1 Τεχνικός ΠΕ ή ΤΕ 3%

− Β2.1 Πιστοποιημένος συγκολλητής 5%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

− Β2.2.1 Ευθυγράμμιση 1%

− Β2.2.2 Κοπή 1%

− Β2.2.3 Κάμψη  3%

− Β2.2.4 Συγκόλληση 6%
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Α3.1 Β3.1 Ταξινόμηση χαλύβων 2%

Συνθήκες αποθήκευσης

Α3.2.1 Β3.2.1 Δάπεδα – Στηρίγματα 2% 

Α3.2.2 Β3.2.2 Χρόνος αποθήκευσης 2%

Α3.2.3 Β3.2.3 Στέγαση 3%

Α3.2.4 Β3.2.4 Διάβρωση 4%

Α3.2.5 Β3.2.5 Ακαθαρσίες ή βλάβες 3%

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Α4.1.1, 
Α4.5

Β4.1.1, 
Β4.5

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή Ελέγχου – Σήμανση 
Προϊόντος 37%

Α4.1.2 Β4.1.2 Υπεύθυνη δήλωση 4%

Α4.2 Β4.2 Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής (εκδιδόμενο από τον 
παραγωγό) 1%

Α4.3 Β4.3 Πινακίδα 2%

Α4.4.1, Α4.4.2 Β4.4.1,  Β4.4.2 Δελτίο Παραγγελίας – Δελτίο Αποστολής 1%

Α4.4.3 Β4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης 2%

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

− Β5.2 Μη επιβεβαίωση Υπεύθυνης Δήλωσης 6%

− Β5.3 Βλάβες από διαμόρφωση/κατεργασία 6%

Α5.3  Β5.4 Αλλοιώσεις από διάβρωση 6%
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. Δ14/43309/5−3−01 (ΦΕΚ 332/Β΄/28−3−01) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, 

όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β΄/12−6−01 και τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 
Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β΄/22−6−01).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Aριθμ. 295374(5564) (3)

    Κατάταξη υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου TE Τεχνολόγων Τροφίμων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 255 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αρ. 1064/07−01−2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−

Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την αριθμ. ΓΠΚΜ. 3/3−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Κατάταξη προσωπικού στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 177/τ.Β΄/11−2−2011.
4. Την αριθμ. 75870/2464/14−4−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της αριθμ. 

ΓΠΚΜ 3/3−1−2011 απόφασης», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 693/τ.Β΄/29−4−2011.
5. Το αριθμ. ΦΕΚ 800/τ.Β710−5−2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος της αριθμ. ΓΠΚΜ 3/3−1−2011 

απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
6. Το Π.Δ. 133/27−12−2010 (ΦΕΚ 226/27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 74608/28−12−2010 (Εγκύκλιος 52) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΠΙΛΚ−60) «Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες». 
8. Το γεγονός ότι, οι προβλεπόμενες στο Π.Δ. 133/2010 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου TE Τε−

χνολόγων Τροφίμων δεν επαρκούσαν την 1/1/2011 για την κατάταξη του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων 
σε οργανικές θέσεις του κλάδου των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τρεις μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου 
TE Τεχνολόγων Τροφίμων που κατείχαν την 31/12/2010 οργανική θέση στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
κατατάχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου.

9. Το γεγονός ότι, με την αποχώρηση υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, κενώθηκαν οργα−
νικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου TE Τεχνολόγων Τροφίμων. 

10. Τις αριθμ. 295375(5564)/1−8−2013 και 291474(5480)/30−7−2012 αιτήσεις των υπαλλήλων Μίτκα Ευαγγελίας και 
Πακτσεβανίδου Ιωάννας, αντίστοιχα, κλάδου TE Τεχνολόγων Τροφίμων.
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11. Τα στοιχεία των προσωπικών Μητρώων των υπαλ−
λήλων Μίτκα Ευαγγελίας, Πακτσεβανίδου Ιωάννας και 
Δερμεντζίδη Πέτρου από τα οποία προκύπτει ότι διορί−
στηκαν σε κενή οργανική θέση κλάδου TE Τεχνολόγων 
Τροφίμων στην πρώην Ν.Α. Πιερίας (ΦΕΚ 532/τ.Γ΄/13−7−
2009), στη πρώην Ν.Α. Ημαθίας (ΦΕΚ135/τ.Γ΄/25−2−2010 
και στην πρώην Ν.Α. Σερρών (ΦΕΚ 141/τ.Γ΄/25−2−2010), 
αντίστοιχα, και ότι στις 31/12/2010 κατείχαν οργανική 
θέση μονίμου προσωπικού κλάδου TE Τεχνολόγων Τρο−
φίμων, αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε σε υφιστάμενες κενές οργανικές 
θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου TE Τεχνολόγων 
Τροφίμων του πρότυπου Εσωτερικού Οργανισμού Λει−

τουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τους 
κατωτέρω υπαλλήλους:

Δερμεντζίδη Πέτρο του Ιωάννη
Μίτκα Ευαγγελία του Τριαντάφυλλου
Πακτσεβανίδου Ιωάννα του Προδρόμου
Με την παρούσα καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη 

κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω υπαλλήλους,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2013

 Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  
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